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ВиКОРиСТАння КОМП’юТЕРнОЇ ПРОгРАМи 
«ДілОВОДСТВО-3» Для ПіДгОТОВКи ПРОФЕСіниХ СуДДіВ

у сучасних умовах для розширення доступу громадян до право-
суддя та відкритості розгляду справ судами особливого значення набуває 
організація системи електронного документообігу в судовому процесі. 
вдосконалення системи судочинства здійснюється шляхом інформатизації 
та комп’ютеризації судів, застосуванням інформаційно-комунікаційних 
технологій (ікт), створення на їх базі сучасних інформаційних систем 
відбору, збереження і використання інформації. це призводить до зміни 
вимог, що пред’являються до випускників інституту підготовки профе-
сійних суддів (іппс) ну «оЮа». майбутні кандидати на заміщення по-
сад суддів повинні вміти на наукової основі організувати свою працю за 
допомогою ікт, володіти комп’ютерними програмами, що застосовують-
ся у системі судочинства.

для підвищення якості професійної підготовки майбутніх кандида-
тів на заміщення посад суддів на кафедрі правової інформатики виклада-
ється курс «використання інформаційних технологій в судах», розробле-
ний з урахуванням майбутньої професійної діяльності випускників іппс 
ну «оЮа».

в системі судочинства питання, пов’язані з ікт врегульовані зако-
ном україни «про судоустрій і статус суддів» (про судоустрій і статус 
суддів: закон україни від 07.07.2010 р. // відомості верховної ради україни 
(ввр), 2010. – № 41–45. – ст. 529), а також прийнятими в 2003 році закона-
ми україни «про електронні документи та електронний документообіг» 
(про електронні документи та електронний документообіг: закон укра-
їни від 22.05.2003 р. // відомості верховної ради україни (ввр), 2003. – 
№ 36. – ст. 275) і «про електронний цифровий підпис» (про електронний 
цифровий підпис: закон україни від 22.05.2003 р. // відомості верховної 
ради україни (ввр), 2003. – № 36. – ст. 276).

для забезпечення процесів інформатизації за допомогою ікт в систе-
ми судочинства були розроблені «положення про автоматизовану систему 
документообігу суду» (положення про автоматизовану систему докумен-
тообігу суду: затверджено рішенням ради суддів україни від 26.11.2010 р. 
№ 30 – [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www. court. gov. 
ua/969076/Ppasds1/). згідно з положенням, державним підприємством «ін-
формаційні судові системи» була розроблена та впроваджена в загальних 
судах україни комп’ютерна програма «діловодство 3» («д-3»). програма 
охоплює всі технологічні процеси обробки судової інформації та дозво-
ляє:
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− забезпечити автоматизацію процесів проходження всіх судових 
документів;

− відстежувати порядок проходження справ та документів;
− автоматично розподіляти судові справи і матеріали між суддя-

ми;
− формувати звітність суду про стан здійснення правосуддя;
− передавати справи і документи в електронний архів;
− направляти судові рішення до Єдиного державного реєстру су-

дових рішень україни.
користувачі системи (судді, їх помічники, секретарі та ін.) у процесі 

своєї повсякденної діяльності використовують документи різних типів, 
при цьому база даних автоматично оновлюється. при організації роботи в 
суді за допомогою комп’ютерної програми «д-3» не треба додатково вво-
дити дані в систему. в програмі реалізований головний принцип реєстра-
ції документів – це однократність, тобто кожен документ, реєструється в 
системи один раз.

комп’ютерна програма «д-3» заснована на реєстрах, які є таблицями 
з даними. у програмі використовуються наступні реєстри:

− справ, які є таблицями з реквізитами зареєстрованих справ;
− документів, які є таблицями з реквізитами зареєстрованих доку-

ментів;
− статистичних карток, кожна з яких відноситься до певної справи 

з реєстру справ;
− довідників, засобів пошуку та отримання інформації й допоміжні 

засоби.
з реєстрів за допомогою фільтрів відбираються необхідні записи, які 

можна проглянути та роздрукувати.
у навчальному процесі підготовки майбутніх кандидатів на замі-

щення посад суддів використовується демо-версія комп’ютерної програ-
ми «д-3», яка дозволяє змоделювати систему електронного документоо-
бігу суду.

на практичних заняттях за допомогою демо-версії комп’ютерній 
програми «д-3» відпрацьовуються всі етапи проходження позовної заяви в 
суді (прийом, реєстрація, створення обліково-статистичної картки та ін.).

на заняттях в комп’ютерних класах використання програми «д-3» 
дозволяє отримати практичні навички по створенню різних судових доку-
ментів по справах. у програмі передбачено три статусу документів: «Чер-
нетка», «проект» і «оригінал». документ зі статусом «Чернетка» можна 
редагувати, що дозволяє студентам самостійно створювати судові доку-
менти. документи зі статусом «оригінал» служать зразками. вони при-
значені для ознайомлення з шаблонами загальних судових документів, що 
використовуються в судах.
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використання комп’ютерній програми «д-3» на практичних за-
няттях дозволяє ознайомитися з електронним цифровим підписом, що є 
обов’язковим реквізитом електронного документа, без якого він не може 
бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили. електрон-
ний цифровий підпис в програмі застосовується при виконання імітації 
відправки судових рішень учасникам у справах і в Єдиний державний 
реєстр судових рішень, передачі справи в архів та ін.

підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що використан-
ня в навчальному процесі комп’ютерної програми «д-3» дозволяє розгля-
нути всі етапи проходження документів в судах загальної юрисдикції. 
познайомитися з шаблонами документів, отримати практичні навички ро-
боти з програмою. вивчення комп’ютерній програми дозволяє підвищити 
рівень освіти, мотивації навчальної діяльності, набути і закріпити різні 
професійні навички, які в подальшій професійній діяльності допоможуть 
випускникам іппс ну «оЮа» працювати в системі судочинства.
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СучАСний ЕТАП РОзВиТКу «інФОРМАційнО-
АнАліТичнОЇ СиСТЕМи ДПС уКРАЇни»

вся історія становлення органів дпс україни підтверджує, що по-
даткова служба – це живий організм, який розвивається і ніколи не сто-
яв на місці. особливо це стало помітним останнім часом, коли дпс ро-
бить рішучі кроки на шляху свого перетворення з фіскальної на сервісну. 
ефективне вирішення широкого спектру проблем процесу інформатизації 
податкової системи – одна з ключових складових програми модернізації 
дпс україни, яка передбачає створення сталої системи отримання дер-
жавних доходів на основі добровільного виконання платниками податків 
вимог податкового законодавства та компетентного, чесного, неупередже-
ного адміністрування податків, сприяння розвиткові підприємництва та 
вцілому – економічному піднесенню держави.

для автоматизації основних операційних і адміністративних процесів 
в дпс була створена і функціонує зараз «інформаційно-аналітична систе-
ма органів податкової служби україни», яка забезпечує виконання основ-
них оперативних функцій, пов'язаних з реєстрацією платників, прийнят-
тям та опрацюванням податкової звітності, плануванням і проведенням 
контрольно-перевірочної роботи, супроводом судових позовів тощо. на 
сьогодні «інформаційно-аналітична система органів дпс україни» побу-
дована на основі організаційної структури. тобто існують розрізнені ком-
плекси програмного забезпечення районного, обласного та центрального 




