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РЕФЕРАТ

       У магістерській роботі розглянуто організаційні та технологічні аспекти

запровадження електронного інформаційно-документаційного забезпечення 

на підприємстві.Проаналізовано інформаційне та документаційне забезпечення

діяльності  підприємств в сфері документування. Проаналізовано систему 

паперового документообігу на підприємстві. Описані основні види документів 

та існуючий порядок роботи з ними.Розкриті можливості системи електронного 

документообігу.Представлена оцінка існуючої ситуації щодо впровадження 

системи електронного документообігу. Представлено опис існуючої 

нормативно-правової бази з питань роботи кадрової служби. Описані основні 

документи кадрового документаційного забезпечення та особливості роботи з 

ними.

          Ключові слова: документи,підприємство,кадри,канцелярія,інформація, 

автоматизація, документообіг.

          The master's thesis analyzes organizational and technological aspects of 

introduction of electronic information and documentation support at the enterprise.

The information and documentation support of the enterprise activity in the field of

 documentation is analyzed. The paper document circulation system at the enterprise 

is analyzed. The basic types of documents and the existing procedure for  working 

with them are described. The possibilities of the system of electronic document 

circulation are revealed. An assessment of the current situation regarding the 

implementation of the electronic document circulation system is presented. The 

description of the existing regulatory framework on the work of the human resources 

service is presented. The basic documents of personnel documentation support and 

features of work with them are described .

          Keywords: documents,enterprise,personnel,office,information,automation, 

document flow.


