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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі розглянуто законодавчу та нормативно-правову
базу функціонування ФОП «Мартиненко Є.В.»,подано загальну
характеристику підприємства, його структуру та пріоритетні напрямки
роботи.Дано характеристику документного масиву ФОП 
«Мартиненко Є. В.», процесів інформаційно-документаційного забезпечення
на підприємстві, а також прикладного програмного забезпечення, щопідтримує 
процеси електронного документообігу. Досліджено значення систем 
автоматизації документаційних процесів як паперового, так й електронного 
документообігу для даної установи. З огляду на виявлені недоліки в 
інформаційно-документаційному забезпеченні підприємства наведено 
пропозиції щодо удосконалення системи діловодства та організації групової 
роботи на підприємстві.

Ключові слова: діловодство, документообіг, документаційне та інформаційне
забезпечення,документаційно-інформаційна діяльність, управлінська 
документація, електронний документообіг.

The master's thesis analyses the legal basis of FOP ‘’Martynonko E. V.‘’,
the company’s general structure and its performance directions. Briefly
characterized the internal performance and the documentary organizational issues.
Moreover, a case of IT and application software is represented, which are
supporting the processes of virtual documentary workflow. In addition, the roles of
automation of systems of recording and virtual paperwork flow are discovered.
During the investigation, a group of deficiencies connected to IT support of
paperwork performance are detected. In respond to the drawbacks, in order to fix
the problems, improve the teamwork in the company, some solutions are offered.

Key words: documents and information, security, documentation, documents,
documents and information, documents, management documents, electronic
documents.


