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РЕФЕРАТ

           У магістерській роботі визначено теоретичні аспекти інформаційно-

документаційного підприємства,розглянуто нормативно-правову базу 

інформаційно-документаційного забезпечення управління, описано 

інформаційне поле підприємства, описано документний фонд та його види. 

Проведено аналіз діяльності роботи НВП «Фероліт», визначено основні 

напрямки діяльності підприємства, проаналізовано стан інформаційно-

документаційних потоків на підприємстві. Проаналізовано функціонування

основних можливостей програми M. E. Doc, запропоновано шляхи оптимізації 

інформаційно-документаційного забезпечення підприємства.

          Ключові слова: інформаційне поле, інформаційна інфраструктура,

інформаційний потік, документний фонд, документний потік та масив.

          The masters work examaines the theoretical aspects of information and

documentation support of the functioning of the scientific-production enterprise are

defined, the legal base of information and documentation support of management is

considered, the information field of the enterprise is described, the document fund is

described. The analysis of the activity of NPP «Ferrolit» is carried out, the main

directions of activity of the enterprise, the state of information and documentation

flows at the enterprise is analyzed. Functionality of the main features of the M. E.

Doc program are analyzed, ways of optimization of information and documentation

support of the enterprise are offered.

          Keywords: information field, information infrastructure, information flow,

document stream and array.


