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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі досліджуються специфіка формування та 
функціонування інформаційно-документаційного забезпечення нотаріального 
процесу в умовах його реформуванняна прикладі Козельщинської державної 
нотаріальної контори.Розроблені пропозиції щодо вдосконалення існуючої 
організації інформаційно-документаційногозабезпечення нотаріату,спрощення 
створення,обробки,зберігання документів шляхом застосування 
рекомендованих систем автоматизації,визначені іноваційні напрямки 
інформаційно-документаційного забезпечення нотаріату.

Ключові слова: інформаційно-документаційне забеспечення,реформування 
нотаріату,Козельщинська державна нотаріальна контора,документ,нотаріальне 
документознавство.

The master`s work examines the specifics of the formation and functioning of the 
information and documentation maintenance the notarial process in the context of its 
reforming on the example of Kozelschina state notary office.Also in the work were 
developed proposals for improving the existing organization of information and 
documentation support for a notary,simplifying the creation,processing,storage of 
documents through the usage of recommended automation systems;sndentified 
innovative areas of information maintenance documentation of the notary.

Keywords: information and documentation maintenance,notariate 
reform,Kozelschina state notary office, document,notarial documentation.


