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РЕФЕРАТ 
 

Кожевниковой Ирины Александровны 

 

Тема: Совершенствование электронной системы обращений граждан и 

юридических лиц в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: обращения, обращения граждан и юридических лиц, 

административные процедуры, петиции, электронные обращения, электронное 

правительство.  

Актуальность. Расширение применения сети Интернет, являющейся 

средством коммуникации, имеет большое значение для приближения власти к 

народу. Применение информационных технологий в государственном 

управлении, посредством улучшения электронного взаимодействия между 

ветвями власти и населением, является неотъемлемой частью развития 

благоприятных взаимоотношений между государством и обществом. 

Цель дипломной работы – проведение сравнительного анализа 

нормативной правовой и документационной базы, на основании которой 

ведётся работа по обращениям граждан и юридических лиц в Республике 

Беларусь и других странах, с последующей разработкой предложений по 

совершенствованию электронных обращений граждан в Беларуси на примере 

государственной программы «Электронное правительство» и портала об 

электронном правительстве и государственных услугах онлайн в Беларуси «e-

Gov.by». Объект работы – общественные отношения в сфере электронных 

обращений граждан и юридических лиц, предмет – нормативные правовые 

акты Республики Беларусь, научные идеи в сфере электронных обращений 

граждан Республики Беларусь, а также официальные сайты некоторых 

государственных органов Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Германии, Великобритании, США и Австралии в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

Основные положения, выносимые на защиту. Необходимость и 

важность внедрения электронной системы обращений граждан и юридических 

лиц.  

Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

перечня условных обозначений, введения, четырёх глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. Общий объём работы 

– 82 страницы. Из них: список источников и литературы – 9 (70 наименований), 

реферат на русском, белорусском и английском языках – 3, приложения – 10 

страниц. 
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РЭФЕРАТ 

 

Кажэўнікавай Ірыны Аляксандраўны 

 

Тэма: Удасканаленне электроннай сістэмы зваротаў грамадзян і 

юрыдычных асоб у Рэспубліцы Беларусь.  

Ключавыя словы: звароты, звароты грамадзян і юрыдычных асоб, 

адміністрацыйныя працэдуры, петыцыі, электронныя звароты, электронны 

ўрад.  

Актуальнасць. Пашырэнне прымянення сеткі Інтэрнэт, якая з'яўляецца 

сродкам камунікацыі, мае вялікае значэнне для набліжэння ўлады да народу. 

Прымяненне інфармацыйных тэхналогій у дзяржаўным кіраванні, з дапамогай 

паляпшэння электроннага ўзаемадзеяння паміж галінамі ўлады і насельніцтвам, 

з'яўляецца неад'емнай часткай развіцця спрыяльных узаемаадносін паміж 

дзяржавай і грамадствам.  

Мэта дыпломнай работы – правядзенне параўнальнага аналізу 

нарматыўнай прававой і дакументацыйнай базы, на падставе якой вядзецца 

праца па зваротах грамадзян і юрыдычных асоб у Рэспубліцы Беларусь і іншых 

краінах, з наступнай распрацоўкай прапаноў па ўдасканаленні электронных 

зваротаў грамадзян у Беларусі на прыкладзе дзяржаўнай праграмы 

«Электронны ўрад» і партала аб электронным урадзе і дзяржаўных паслугах 

онлайн ў Беларусі «e-Gov.by». Аб'ект працы – грамадскія адносіны ў сферы 

электронных зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб, прадмет – нарматыўныя 

прававыя акты Рэспублікі Беларусь, навуковыя ідэі ў сферы электронных 

зваротаў грамадзян Рэспублікі Беларусь, а таксама афіцыйныя сайты некаторых 

дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі, Германіі, 

Вялікабрытаніі, ЗША і Аўстраліі ў глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт.  

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Неабходнасць і 

важнасць ўкаранення электроннай сістэмы зваротаў грамадзян і юрыдычных 

асоб.  

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

пераліку ўмоўных пазначэнняў, ўвядзення, чатырох кіраўнікоў, заключэння, 

спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, прыкладанняў. Агульны аб'ём працы 

– 82 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 9 (70 найменняў), рэферат на 

рускай, беларускай і англійскай мовах – 3, прыкладання – 10 старонак. 
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ESSAY 

 

Kozhevnikova Irina Alexandrovna 

 

Topic: Improvement of the electronic system of appeals of citizens and legal 

entities in the Republic of Belarus. 

Key words: appeals, addresses of citizens and legal entities, administrative 

procedures, petitions, electronic appeals, e-government. 

Relevance. Expanding the use of the Internet, which is a means of 

communication, is of great importance for the approach of power to the people. The 

use of information technologies in public administration, through the improvement of 

electronic interaction between the branches of power and the population, is an 

integral part of the development of a favorable relationship between the state and 

society. 

The purpose of the thesis is to carry out a comparative analysis of the 

regulatory legal and documentation base on the basis of which work is carried out on 

appeals of citizens and legal entities in the Republic of Belarus and other countries, 

with the subsequent development of proposals for improving electronic appeals of 

citizens in Belarus on the example of the state program «Electronic Government» and 

a portal about e-government and public services online in Belarus «e-Gov.by». The 

object of work is public relations in the sphere of electronic appeals of citizens and 

legal entities, subject-matter – normative legal acts of the Republic of Belarus, 

scientific ideas in the sphere of electronic appeals of citizens of the Republic of 

Belarus, as well as official websites of some state bodies of the Republic of Belarus, 

the Russian Federation, Germany, Great Britain, USA and Australia in the global 

computer network Internet. 

The main provisions to be defended. Necessity and importance of 

introduction of electronic system of appeals of citizens and legal entities. 

Structure and volume of the thesis. The diploma work consists of a list of 

symbols, introduction, four chapters, conclusion, a list of used sources and literature, 

applications. The total amount of work is 82 pages. Of these: a list of sources and 

literature – 9 (70 titles), an abstract in Russian, Belarusian and English – 3, 

applications – 10 pages. 


