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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

Основною базою впровадження інформаційних технологій у Верховному Суді 
України є локальна комп’ютерна мережа. Для ефективної роботи з документами у 
Верховному Суді України розроблені такі автоматизовані системи управління, як 
«КАРС», «Архів», «ОLАР» та інші. Система «KАРС» охоплює весь цикл 
діловодства за скаргами і зверненнями громадян від їх надходження, оброблення і 
зберігання в архіві Верховного Суду України, а потім передання матеріалів до 
Укрдержархіву. Система судового діловодства, розроблена спільно з науково-

виробничою фірмою «КІМ» і введена в експлуатацію у 1998 р. у Верховному 
Суді України. 

Досліджено, що система «КАРС» вирішує завдання автоматизованого 
збирання даних для формування затвердженої Міністерством юстиції України 
статистичної звітності, а також для нагромадження статистичних даних у судових 
колегіях. На підставі правових норм та інструктивних матеріалів розроблено чіткі 
правила введення інформації до бази даних. 

Система «KАРС» унормовує процес реєстрації скарг, який полягає у 
виконанні роботи з ідентифікації скарги («розмітка») та у формуванні 
відповідного провадження («заведення»). Крім «KАРС», в установі є ОLАР-
система. 

Взаємозв’язок системи «КАРС» та ОLАР-системи функціонує для створення 
єдиних форматів процесуальних документів – чим більш чітким та детальним 
буде документ, тим більше можливостей буде для його автоматизованого 
оброблення. 

Звісно, що для автоматизації роботи архіву та процесів взаємодії канцелярій із 
ним, було розроблено ще й підсистему «Архів», яка забезпечує як щорічне 
передавання проваджень на зберігання в архів із канцелярій, так і щоденну 
взаємодію цих підрозділів. Визначено, що за допомогою зазначеної системи 
працівники апарату ведуть облік тих судових проваджень, які на момент 
передавання до архіву знаходяться ще у процесі розгляду. 

Таким чином, автоматизовані системи керування документаційними 
процесами в діяльності Верховного Суду України відіграють вагому роль у 
реєстрації та оформленні документів, заощаджують час на оброблення скарг та 
звернень громадян, а також полегшують увесь цикл діловодства в установі. 
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