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РЕФЕРАТ

В магістерській роботі здійснена спроба комплексного аналізу принципів,
тенденцій та основних закономірностей функціонування документаційних 
систем в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Окремий розділ 
присвячено рекомендаціям щодо інформатизації документаційних процесів в 
установах державної реєстрації актів цивільного стану.

Ключові слова: керування документаційними процесами,документаційні 
системи, державна реєстрація актів цивільного стану,автоматизований 
документообіг.

The master’s work attempted a comprehensive analysis of the principles,
trends and basic laws of the functioning of the documentation systems in the state
registration of civil status acts. A separate section is devoted to recommendations
on the informatization of documentation processes in the institutions of the state
registration of civil status acts.

Key words: records management, documentation systems, state registration
of civil status acts, automated document management.


