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РЕФЕРАТ 

Горгуна Леонида Игоревича 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ключевые слова: методический подход, технологический подход, 

система электронного документооборота. 

Объект исследования: автоматизация делопроизводства в 

организациях Республики Беларусь. 

Предмет исследования: реализация методических и технологических 

подходов к автоматизации делопроизводства в организациях Республики 

Беларусь. 

Цель работы: обобщение опыта применения методических и 

технологических подходов к автоматизации делопроизводства в 

организациях Республики Беларусь. 

Методы исследования: методология исследования основываются на 

общенаучных методах исследования, определенными спецификой предмета. 

Исследования и разработки: дана характеристика методических и 

технологических подходов к автоматизации делопроизводства, тенденций в 

их развитии; определены методические и технологические подходы к 

автоматизации делопроизводства, распространенные в практике управления 

документами в организациях Республики Беларусь. 

Элементы научной новизны: рассмотрение развития методических и 

технологических подходов к автоматизации делопроизводства в 

организациях Республики Беларусь.  

Технико-экономическая и социальная значимость: приведенный 

анализ методических и технологических подходов, и их реализация в 

отечественных системах электронного документооборота может помочь 

выявлению их недостатков как разработчиками, так и потребителями.  

Структура и объем дипломной работы: Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объем работы – 55 страницы. Из них: список источников 

и литературы – 8 страниц (82 наименований), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3 страницы. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса и все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические и методические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов.  
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РЭФЕРАТ 

Гаргуна Леаніда Ігаравіча 

МЕТАДЫЧНЫЯ І ТЭХНАЛАГІЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА 

АЎТАМАТЫЗАЦЫІ СПРАВАВОДСТВА Ў АРГАНІЗАЦЫЯХ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

Ключавыя словы: метадычны падыход, тэхналагічны падыход, 

сістэма электроннага дакументазвароту. 

Аб'ект даследавання: аўтаматызацыя справаводства ў арганізацыях 

Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет даследавання: рэалізацыя метадычных і тэхналагічных 

падыходаў да аўтаматызацыі справаводства ў арганізацыях Рэспублікі 

Беларусь. 

Мэта працы: абагульненне вопыту прымянення метадычных і 

тэхналагічных падыходаў да аўтаматызацыі справаводства ў арганізацыях 

Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: метадалогія даследавання засноўваюцца на 

метадах даследавання общенаучных, пэўнымі спецыфікай прадмета. 

Даследаванні і распрацоўкі: дадзена характарыстыка метадычных і 

тэхналагічных падыходаў да аўтаматызацыі справаводства, тэндэнцый у іх 

развіцці; вызначаны метадычныя і тэхналагічныя падыходы да 

аўтаматызацыі справаводства, распаўсюджаныя ў практыцы кіравання 

дакументамі ў арганізацыях Рэспублікі Беларусь. 

Элементы навуковай навізны: разгляд развіцця метадычных і 

тэхналагічных падыходаў да аўтаматызацыі справаводства ў арганізацыях 

Рэспублікі Беларусь. 

Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць: прыведзены аналіз 

метадычных і тэхналагічных падыходаў, і іх рэалізацыя ў айчынных сістэмах 

электроннага дакументазвароту можа дапамагчы выяўленню іх недахопаў як 

распрацоўшчыкамі, так і спажыўцамі. 

Структура і аб'ём дыпломнай работы: Дыпломная праца складаецца 

з ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры. Агульны аб'ём працы-55 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры 

– 8 старонак (82 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай 

мовах-3 старонкі. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу і усе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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REPORT 

Leonid Igorevich Gorgun 

METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL APPROACHES TO 

OFFICE AUTOMATION IN ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS 

 

Keywords: methodological approach, technological approach, electronic 

document management system. 

Object of research: automation of office work in organizations of the 

Republic of Belarus. 

Subject of research: implementation of methodological and technological 

approaches to office automation in organizations of the Republic of Belarus. 

Purpose: to summarize the experience of applying methodological and 

technological approaches to office automation in organizations of the Republic of 

Belarus. 

Research methods: the research methodology is based on General scientific 

research methods defined by the specifics of the subject. 

Research and development: the characteristic of methodological and 

technological approaches to office automation, trends in their development; the 

methodical and technological approaches to office automation, common in the 

practice of document management in organizations of the Republic of Belarus. 

Elements of scientific novelty: consideration of the development of 

methodological and technological approaches to office automation in organizations 

of the Republic of Belarus. 

Technical, economic and social significance: the analysis of 

methodological and technological approaches and their implementation in 

domestic electronic document management systems can help identify their 

shortcomings both by developers and consumers. 

Structure and scope of the thesis: the Thesis consists of an introduction, 

three chapters, conclusion, list of sources and literature. The total volume of work 

is 55 pages. Among them: the list of sources and literature – 8 pages (82 titles), the 

abstract in Russian, Belarusian and English – 3 pages. 

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 

provided in it correctly and objectively reflects the state of the process under study 

and all theoretical, methodological and methodological provisions and concepts 

borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their 

authors.   


