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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі розглянуто теоретичні аспекти документаційно-
інформаційного забезпечення системи управління, її вітчизняну нормативно-
правову базу. Проведено аналіз документаційного забезпечення Кременчуцької 
районної державної адміністрації, про діагностовано її інформаційну систему
управління.Проаналізовано функціональні можливості використання 
програмного продукту «OPTiMA – Work Flow»,запропоновано шляхи 
раціоналізації використання сучасних інформаційних систем у роботі 
Загального відділу Кременчуцької райдержадміністрації.

Ключові слова: органи виконавчої влади, документаційне 
забезпечення,інформаційне забезпечення, електронний документообіг,
документообіг, система управління.   

The master's work examines the theoretical aspects of the documentation
and information support of the management system, its domestic regulatory
framework. The analysis of documentation support of the Kremenchug regional
state administration was carried out, its information management system was
diagnosed. The functional capabilities of using the OPTiMA - Work Flow software
product are analyzed, ways of rationalizing the use of modern information systems
in the work of the General Department of the Kremenchug District State
Administration are proposed.

Key words: executive agencies, documentation support, information
support, electronic document circulation, document circulation, management
system.


