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РЕФЕРАТ
У  магістерській  роботі  досліджується  специфіка  документаційного

забезпечення  малого  будівельного  підприємства  на  прикладі  будівельної

фірми  ТОВ  «ІНКОМБУД-КРЕМЕНЧУК».  Розроблені  пропозиції  щодо

вдосконалення  існуючого  документообігу  кадрової  служби,  спрощення

створення,  обробки,  зберігання  кадрових  документів  шляхом  застосування

рекомендованих  систем  автоматизації;  рекомендовано  створення  сайту

підприємства  як  інструменту  його  кадрової  політики.

The specifics of the documentation providing of the small building enterprise on

the example of the building company LLC  «INKOMBUD-KREMENCHUK» is

investigated in the master’s degree work. The suggestions for the improvement the

existed document circulation of the skilled service, simplification of the creation,

treatment,  storage  of  the  skilled  service  documents  by  application  of  the

recommended  system  of  automatization  are  developed.  The  creation  of  the

enterprise’s  web-site  as  an  instrument  of  it’s  skilled  service  politics  is

recommended.


