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РЕФЕРАТ 

У магістерській роботі проаналізовано вплив стану документаційного 
забезпечення управління на ефективність управлінських рішень та управління 
організацією.Доведено, що реалізація будь-яких технологій управління пакетом 
документів, організацією в цілому вимагає коректної організації 
документаційного забезпечення управління, як основи прийняття своєчасних, 
обґрунтованих рішень з управління пакетом документів організації й контролю 
їх виконання.Запропоновано під час реалізації процедури аналізу стану 
документаційного забезпечення управління, йогопоказники, розглянуто в 
тісному зв'язку з показниками стану пакету документів.Створено комп’ютерну
документаційного модель алгоритму забезпечення визначення управління ТОВ
«Укртрансбудпроект».

Ключові слова: документ, управління, процес, менеджер, діловод,
організація, база даних, автоматизована інформаційна система.

The master's thesis analyzes the influence of the state of document
management on the effectiveness of management decisions and management of the
organization. It is proved that the implementation of any technologies of
management of a package of documents, the organization as a whole requires the
correct organization of documentary management of the management, as the basis
for the adoption of timely, reasonable decisions on managing the package of
documents organization and monitoring their implementation. Proposed during the
implementation of the procedure for analyzing the state of document management
of the management, its indicators, considered in close connection with the
indicators of the status of the package of documents. A computer model of the
algorithm for determining the appropriateness of documentation support of the
management of LLC "Ukrtransbutproekt" was created.

Keywords: document, management, process, manager, clerk, organization,
database, automated information system .


