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РЕФЕРАТ
У  магістерській  роботі  досліджується  специфіка  формування

документно-комунікаційної  системи  малого  виробничо-торговельного

підприємства  на  прикладі  малого  виробничо-торговельного  підприємства

ТОВ «КОРИДА-ТЕХ». Розроблені пропозиції щодо вдосконалення існуючої

організації  документно-комунікаційної  системи,  спрощення  створення,

обробки, зберігання документів шляхом застосування рекомендованих систем

автоматизації;  визначено  засоби  зміцнення  комунікаційного  потенціалу

підприємства.

Ключові слова: документно-комунікаційная система, документ, веб-

сайт,  система  управління  якістю,  електронний  офіс,  мале  виробничо-

торговельне підприємство ТОВ «КОРИДА-ТЕХ».

The specific of forming of the debenture-communication system of the

small  productively-trade  enterprise  on  the  example  of  small  productively-

trade  enterprise  LLC  «KORYDA-TECH»  is  investigated  in  the  master's

degree work. The suggestions for the improvement of the existent debenture-

communication system organization, simplification of the creation, treatment,

storage  of  the  documents  by  application  of  the  recommended  systems  of

automatization  are  developed.  The  facilities  for  the  strengthening  of  the

communicational potential of enterprise are featured.

Keywords:  debenture-communication  system,  document,  web-site,  the

system  of  the  quality  control,  electronic  office,  small  productively-trade

enterprise LLC «KORYDA-TECH».


