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РЕФЕРАТ

           У магістерській роботі проаналізовано систему судів загальної 

юрисдикції, з’ясовано їх місце у судовій системі України та основні функції; 

схарактеризовано нормативно-правову базу судочинства. Також розглянуто 

організаційну структуру Кременчуцького районного суду Полтавської області, 

з’ясовано специфіку організації діловодства та документообігу судового органу,

схарактеризовано управлінську, кадрову документацію Кременчуцького 

районног суду Полтавської області,проаналізовано документи кримінально-

правової статистики і статистичну звітність Кременчуцького районного суду 

Полтавської області. Визначеношляхи удосконалення документаційно-

інформаційної складової діяльності Кременчуцького районного суду 

Полтавської області.

      Ключові слова: суди загальної юрисдикції,документаційно-інформаційна 

діяльність, автоматизація документообігу, інформатизація судової діяльності, 

інновації.

       In the master's work, the system of courts of general jurisdiction is analyzed,

their place in the judicial system of Ukraine and the main functions are 

established;characterized by the legal framework of legal proceedings. The 

organizational structure of the Kremenchug district court of the Poltava region was 

also considered, the specifics of the organization of the clerical work and document

management of the judicial authority were established, the administrative and

personnel documentation of the Kremenchug district court of the Poltava region

was characterized, the documents of criminal law statistics and statistical reporting

of the Kremenchug district court of the Poltava region were analyzed. The ways of

improving the documentation and information component of the activities of the

Kremenchug district court of the Poltava region are identified.

       Keywords: courts of general jurisdiction, documentation and information

activities, automation of document management, informatization of judicial

activity, innovations.

      


