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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі проаналізовано вплив стану документаційного
забезпечення управління на ефективність управлінських рішень та управління 
Дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) №59 Кременчуцької міської 
ради Полтавської області.Подана загальна характеристика діяльності ясла-садок
№ 59 в аспекті управлінських та інформаційних напрямів роботи.Запропоновані
шляхи оптимізації документаційного забезпечення ясла-садок №59.Прорведено 
конструктивне дослідження для визначення оптимальних напрямів розвитку та 
удосконалення системи управління Дошкільним навчальним закладом (ясла-
садок) № 59 Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Ключові слова: документ, управління, процес, менеджер, діловод,
організація, дошкільний навчальний заклад, освіта.

The master's thesis analyzes the impact of the state of documentary
management on the effectiveness of management decisions and management of the
Preschool educational institution (nursery school) No. 59 of the Kremenchug city
council of the Poltava region. The general characteristics of the nursery No 59 in
the aspect of management and information directions of work are given. The ways
of optimization of documentation support of the nursery No 59 are offered.
Constructive research was conducted to determine the optimal directions for the
development and improvement of the management system of the Preschool
educational institution (nursery school) No 59 of the Kremenchug city council of
the Poltava region. 

Key words: document, management, process, manager, clerk, organization,
preschool educational institution, education.


