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РЕФЕРАТ

         У магістерській роботі з’ясовано витоки формування інформаційного 

менеджменту та визначено його концептуальні орієнтири; розкрито мету й

стратегічні завдання інформаційного менеджменту; проаналізовано ресурси й

технології в інформаційному менеджменті компанії;змодельовано інформаційну

інфраструктуру сучасної компанії; схарактеризовано модель «електронного 

офісу»; визначено способи запровадження інформаційної системи компанії; 

окреслено шляхи розвитку творчих кадрових ресурсів та способи мотивації до 

інновацій у працівників інформаційної службикомпанії; надано пропозиції та 

рекомендації щодо оптимізації механізму управління інформаційними потоками

ТОВ «УКРТРАНСБУДПРОЕКТ» та вдосконалення системи інформаційного 

менеджменту будівельної компанії.

     Ключові слова: інформаційний менеджмент, будівельна компанія,інформація,

інформаційні ресурси та технології, інформаційні потоки,управління 

персоналом,інформаційна інфраструктура підприємства,інформаційна служба, 

електронний документообіг, електронний офіс.

       In the master's work the origins of information management formation are

studied and its conceptual guidelines are defined; goals and strategic objectives of

information management are revealed; resources and technologies in the company’s 

information management are analyzed; modern company information infrastructure is

modeled; the e-office model is characterized; process of introducing the company's 

information system are defined; ways of developing creative human resources and 

means of motivating of the company's information service employees to innovation 

are outlined; proposals and recommendations on optimizing the information flow

management mechanism of LLC “UKRTRANSBUDPROEKT” and improving the 

information management system of the construction company are formulated.

     Keywords: information management, construction company, information,

information resources and technologies, information flows, personnel management, 

enterprise information infrastructure, information service, electronic  document 

management, electronic office.


