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РЕФЕРАТ 

Николаёнок Эвелина Владимировна 

Объем дипломной работы составляет 92 страницы, 96 наименований в 

списке использованных источников и литературы. 

Ключевые слова: СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМА 

«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ». 

Целью дипломной работы является выявление закономерностей и 

тенденций информатизации судебной системы Республики Беларусь. Для 

выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

определить степень исследованности темы и степень нормативного правового 

регулирования информатизации судебной системы в Республике Беларусь; 

определить сформированность условий, необходимых для информатизации 

судебной системы Республики Беларусь; выявить состояние организационно-

правового, документационного и программного обеспечения информатизации 

судебной системы Республики Беларусь; дать характеристику процессу 

подготовки платформы для становления системы «электронное правосудие» в 

Республике Беларусь и определить перспективные направления развития 

системы и роль судов общей юрисдикции в процессе ее функционирования.  

Объектом исследования выступает информационная деятельность 

судебной системы Республике Беларусь. 

Предметом исследования является информатизация, как процесс 

повышения эффективности информационного обеспечения деятельности 

судебной системы Республики Беларусь.  

Работа над темой проводилась с опорой на специальные исторические и 

общенаучные методы. Для выполнения поставленной цели были 

использованы: историко-сравнительный метод,  формально-юридический 

метод, сравнительно-правовой метод, метод анализа и синтеза. 

В результате исследования были выявлены условия для дальнейшего 

развития информатизации деятельности судебной системы Республики 

Беларусь, состояние организационно-правового, документационного и 

программного обеспечения информатизации судебной системы, платформа для 

становления системы «электронное правосудие» в Республике Беларусь, 

перспективные направления развития системы и роль судов общей юрисдикции 

в процессе ее функционирования. 
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РЭФЕРАТ 

Нікалаёнак Эвеліна Уладзіміраўна 

Аб'ём дыпломнай працы складае 92 старонкі, 96 найменняў ў спісе 

выкарастаных крыніц і літаратуры. 

Ключавыя словы: СУДОВАЯ СІСТЭМА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, 

СУДЫ АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ, АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ, 

ІНФАРМАТЫЗАЦЫЯ, ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНЫЯ 

ТЭХНАЛОГІІ, СІСТЭМА «ЭЛЕКТРОННАЕ ПРАВАСУДДЗЕ». 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца выяўленне заканамернасцей і 

тэндэнцый інфарматызацыі судовай сістэмы Рэспублікі Беларусь.Для 

выканання пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 

вызначыць ступень даследаванасці тэмы і ступень нарматыўнага прававога 

рэгулявання інфарматызацыі судовай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь; 

вызначыць сфарміраванасць умоў, неабходных для інфарматызацыі судовай 

сістэмы Рэспублікі Беларусь; выявіць стан арганізацыйна-прававога, 

дакументацыйнага і праграмнага забеспячэння інфарматызацыі судовай 

сістэмы Рэспублікі Беларусь; даць характарыстыку працэсу падрыхтоўкі 

платформы для станаўлення сістэмы «электроннае правасуддзе» у Рэспубліцы 

Беларусь і вызначыць перспектыўныя напрамкі развіцця сістэмы і ролю судоў 

агульнай юрысдыкцыі ў працэсе яе функцыянавання. 

Аб'ектам даследавання выступае інфармацыйная дзейнасць судовай 

сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Прадметам даследавання з'яўляецца інфарматызацыя, як працэс 

павышэння эфектыўнасці інфармацыйнага забеспячэння дзейнасці судовай 

сістэмы Рэспублікі Беларусь.  

Праца над тэмай праводзілася з апорай на спецыяльныя гістарычныя і 

агульнанавуковыя метады. Для выканання пастаўленай мэты былі 

выкарыстаны: гісторыка-параўнальны метад, фармальна-юрыдычны метад, 

параўнальна-прававы метад, метад аналізу і сінтэзу. 

У выніку даследавання былі выяўленыя ўмовы для далейшага развіцця 

інфарматызацыі дзейнасцi судовай сістэмы Рэспублікі Беларусь, стан 

арганізацыйна-прававога, дакументацыйнага і праграмнага забеспячэння 

інфарматызацыі судовай сістэмы, платформа для станаўлення сістэмы 

«электроннае правасуддзе» у Рэспубліцы Беларусь, перспектыўныя напрамкі 

развіцця сістэмы і роля судоў агульнай юрысдыкцыі ў працэсе яе 

функцыянавання. 
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SUMMARY 

Nikolayonok Evelina Vladimirovna 

The volume of the thesis is 92 pages, 96 titles in the list of sources and 

literature used. 

Key words: JUDICIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 

COURTS OF GENERAL JURISDICTION, AUTOMATION, 

INFORMATIZATION, INFORMATIONAL-COMMUNICATIVE 

TECHNOLOGIES, ELECTRONIC JUSTICE SYSTEM. 

The aim of the thesis is to reveal the laws and tendencies of informatization of 

the judicial system of the Republic of Belarus. To achieve this goal, it is necessary to 

fulfill the following tasks: to determine the degree of the topic of research and the 

degree of legal regulation of informatization of the judicial system in the Republic of 

Belarus; determine the formation of the conditions necessary for the information 

system of the judicial system of the Republic of Belarus; to reveal the state of 

organizational, legal, documentary and software for informatization of the judicial 

system of the Republic of Belarus; to characterize the process of making a platform 

for the establishment of the system of "electronic justice" in the Republic of Belarus 

and to determine the prospective directions for the development of the system and the 

role of courts of general jurisdiction in the process of its functioning. 

The object of the research is the informational activity of the judicial system of 

the Republic of Belarus. 

The subject of the research is informatization as a process of increasing the 

effectiveness of information support for the activities of the judicial system of the 

Republic of Belarus. 

The work on the topic was conducted with the support of specific historical and 

general methods. To achieve this goal we used: a historical-comparative method, a 

formal-legal method, a comparative legal method, a method of analysis and synthesis. 

As a result of the research, the conditions for the further development of 

informatization of the activities of the judicial system of the Republic of Belarus, the 

state of organizational and legal, documentary and software for informatization of the 

judicial system, the platform for the establishment of the system of "electronic 

justice" in the Republic of Belarus, promising areas for the development of the 

system and the role of courts of general jurisdiction In the process of its functioning 

were revealed. 


