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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі досліджуються нормативно-методична база

документаційно-інформаційного забезпечення діяльності ТОВ «Лізоформ»,

організація руху документів в установі; визначені особливості розвитку систем

електронного документообігу; висвітлено сучасний рівень організації

документообігу в компанії ТОВ «Лізоформ»; розкриті основні етапи

впровадження системи електронного документообігу в компанії ТОВ

«Лізоформ»; визначені основні компоненти системи електронного

документообігу на прикладі матеріалів компанії ТОВ «Лізоформ»; досліджено

організацію руху документів в установі; визначено особливості розвитку систем

електронного документообігу; обґрунтовані  можливі варіанти розвитку

системи електронного документообігу на прикладі компанії ТОВ «Лізоформ».

Ключові  слова: документаційне  та  інформаційне  забезпечення,

діловодство, електронний документ, електронний документообіг.

The thesis deals with the normative and methodical basis of documentation and

information support of the activity of LLC "Lizoform", organization of movement of

documents in the institution; certain features of development of systems of electronic

document circulation are determined; The modern level of document management in

the company "Lizoform" Ltd. is highlighted; the main stages of implementation of

the electronic document management system in the company of "Lizoform" Ltd. are

revealed; the main components of the system of electronic document management are

defined on the example of materials of the company "Lizoform" Ltd.; organization of

movement of documents in the institution.The thesis deals with the normative and

methodical basis of documentation and information support of the activity of LLC

"Lizoform",  organization  of  movement  of  documents  in  the  institution;  certain

features  of  development  of  systems  of  electronic  document  circulation  are

determined; The modern level of document management in the company "Lizoform"

Ltd. is highlighted; the main stages of implementation of the electronic document

management  system  in  the  company  of  "Lizoform"  Ltd.  are  revealed;  the  main

components of the system of electronic document management are defined on the



example of materials of the company "Lizoform" Ltd.; organization of movement

of documents in the institution.

Key  words: documentary  and  informational  support,  case  management,

electronic document, electronic document circulation.
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