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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі досліджується становлення і розвиток малого
бізнесу в Україні. Охарактеризовано нормативно-правову базу діяльності
малого підприємства, також розглянуто державні нормативні акти щодо
регулювання бухгалтерського обліку на малому підприємстві. Висвітлені
проблеми теоретичних основ документаційного та інформаційного 
забезпечення на підприємстві малого бізнесу. Представлено загальну
характеристику діяльності ФОП «Курленко О. В.», наведено організаційну
структуру управління ФОП. Проаналізовано документаційне забезпечення 
таосновні аспекти організації документообігу, особливості оформлення
службових документів та роботи з ними. Запропоновані пропозиції щодо
удосконалення інформаційно-програмного компоненту на малому підприємстві.

Ключові слова:документаційне та  інформаційне 
забезпечення,документообіг,діловодство, документація щодо особового 
складу,управлінська документація.

The master's thesis analyses examine the formation and development of
small business in Ukraine. The legal basis for the activity of a small enterprise is
described, and the state regulations on the regulation of accounting in a small
enterprise are considered. The problems of theoretical foundations of
documentation and informational support at the enterprise of small business are
highlighted. The general characteristic of FOP Kurlenko O. V. is presented, and
the organizational structure of FOP management is given. The paper analyses the
documentation and the main aspects of the organization of document circulation,
the peculiarities of the processing of the service documents and working with
them. Proposed proposals for improvement of the information-software component
in a small enterprise.

Key words: documentation and information security, records management,
workflow, documentation on personnel, administrative records.


