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РЕФЕРАТ 

У дипломній роботі досліджуються особливості організації

документообігу та специфіка оброблення документів у судовій установі,

виокремлюються та аналізуються основні документно-інформаційні

потоки суду. 

На  основі  аналізу  організації  сучасної  системи  документообігу  в

Кременчуцькому районному суді була оцінена ефективність роботи установи та

розроблені  рекомендації  і  пропозиції  щодо  удосконалення  роботи  з

документами  шляхом  упровадження  сучасних  інформаційних  технологій,

зокрема систем електронного документообігу та архівування.

Ключові слова: документообіг, документно-інформаційні потоки,

діловодство, документація, судові установи, документ, інформаційні

технології, електронний документообіг, електронний архів.  In the diploma

work the features of the organization of the document processing and specific of

document treatment     in the judicial establishment are probed, the basic

document-informative streams of court are selected.

On the  basis  of  analysis  of  organization  of  the  present  system of  document

processing of Kremenchuskiy district court the estimation of efficiency of activity of

establishment  was  done  and  recommendations  and  suggestions  in  relation  to  the

improvement  of  work  with  documents  by  means  of  introduction  of  modern

information  technologies  was  developed,  namely  systems  of  electronic  document

processing and archiving.

Keywords:   document processing, document-informative streams, office

work, documentation, document, information technologies, electronic document

processing, electronic archive, court.


