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Шановні студенти виконані роботи надсилайте на перевірку пошту - 

bubnenkova.work@gmail.com 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 05.04.2022 р. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Інформаційні системи органів судової влади, судової експертизи. 

Мета роботи: вивчити реєстри судової влади та навчитися використовувати їх. 

Студенти повинні: 

Знати характерні ознаки інформаційних систем органів судової влади та їх зміст 

Уміти користуватися Єдиним реєстром судових рішень, опрацьовувати статистичні дані та  

знаходити необхідну для себе інформацію. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал – інструкційно-методична картка до практичного заняття № 6 

Технічні засоби навчання – персональний комп’ютер; 

Література: В.Г.Іванова Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності. 

Харків «Право», 2012 с. 121-126 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Охарактеризуйте інформаційні системи органів судової влади 

2. Визначте основні завдання інформатизації органів судової влади. 

3. Визначте структуру інформаційної системи Верховну суду. 

4. Охарактеризуйте автоматизовану систему судового діловодства «КАРС» 

5. Дайте характеристику ІС «КАДРИ Верховного суду» 

 

Завдання та порядок виконання роботи 

Перед початком виконання завдань на диску D:/  створіть папку з шифром вашої групи, в 

ній створіть документ Word з назвою «Практична № 6» 

Завдання № 1. Робота з Єдиним реєстром судових рішень. 

1.1. Завантажте сайт «Єдиний реєстр судових рішень». Ознайомтеся з його структурою та 

можливостями пошуку. Зробіть скрін-копію головної сторінки сайту. 

1.2. Заповніть необхідні поля для пошуку вказавши такі дані: 

 Регіон суду → Дніпропетровська область; 

 Найменування суду → Новомосковський міськрайонний суд. 

та натисніть «Пошук». 

1.3. Зробіть скрін-копію результату пошуку. 

1.4.До вказаних вище параметрів пошуку, введіть: 

 ПІБ судді → Кислий М.М. 

та натисніть «Пошук». 

1.5. Зазначте в Word документі загальну кількість справ які перебувають у провадженні 

обраного вами судді. 
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1.6. В пункт меню «Форма судочинства» введіть Кримінальне та натисніть «Пошук».  

1.7. Зазначте у Word документі кількість справ даної категорії. 

1.8.  Зробіть ті самі дії (зазначені в п. 1.4 – 1.6) обравши іншого суддю (на ваш вибір), форму 

судочинства оберіть «цивільну». 

 

Завдання № 2. Пошук справ за допомогою Єдиного реєстру судових рішень. 

2.1.  Завантажте сайт «Єдиний реєстр судових рішень». 

2.2.  В пункті меню  «Реєстраційний номер рішень» введіть номери рішень та зробіть скрін-копію 

кожного  результату пошуку (відкривши зміст рішення!!!) 

 2263905; 

 4286497; 

 2243412; 

 2249260; 

 2238455; 

 2268555; 

 2268547; 

 4570975. 

 

Завдання 3. Робота з сайтом «Судова влада в Україні» 

3.1. Завантажте сайт «Судова влада в Україні» та ознайомтеся з його структурою. Зробіть скрін-

копію головної сторінки сайту. 

3.2. Оберіть пункт меню «Інше» → «Судова статистика» → І квартал 20__ року → «Інформація 

про розгляд місцевими та апеляційними судами судових справ і матеріалів». 

3.3. У Word документі оберіть вкладку «Вставка» → «Диаграмма» → «Круговая» → ОК. 

3.4  В вікні «Работа с диаграмою» введіть назву діаграми: «Кількість розглянутих справ на одного 

суддю по Дніпропетровській області (в розрізі виду суду)», та введіть необхідні показники. 

3.5. Аналогічним шляхом побудуйте гістограму проаналізувавши - «Інформацію про розгляд 

судових справ і матеріалів у І кварталі 20 __ року (Апеляційні суди)» по тких областях: 

 Дніпропетровська; 

 Київська; 

 Харківська; 

 Одеська. 

3.6. Проаналізуйте статистичні дані та опишіть у Word документі результати побудованої 

гістрограми. 

 

Завдання № 4. Ознайомлення з офіційним сайтом «Новомосковського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області». 

4.1. Завантажте офіційний сайт «Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської 

області» (http://nm.dp.court.gov.ua/). Ознайомитись з його структурою та змістом. Зробітьо скрін-копію 

головної сторінки сайту. 

4.2. Скопіюйте інформацію про структуру та керівництво суду в раніше створений документ 

Word, за допомогою клавіши «PrtScr». 

4.3. Ознайомтеся з датами найближчих слухань. Скопіюйте інформацію про найближчі слухання 

за допомогою клавіши «PrtScr». 

4.4. Ознайомтеся з вакансіями в Новомосковському міськрайонному суді та зробіть скрін-копію. 

 

Оформіть висновок, відповідно до виконаної практичної роботи. 
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Збережіть документ Word з назвою «Практична № 6». 

Завершення роботи ОС Windows. 

Підведення підсумків роботи. 

 

Викладач:    Бубнєнкова О.О. 


