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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. В сучасних умовах розбудови України як 

демократичної, правової, соціальної держави та поставлених завдань 

впровадження електронного урядування, постає необхідність правового 

регулювання електронного документообігу як основного механізму 

організації взаємодії між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, громадянами і суб’єктами господарювання, з урахуванням 

запровадження європейських норм і стандартів реалізації державної 

інформаційної політики, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

В цих умовах різноманітні форми управлінської діяльності знаходять 

відображення у відповідних документах, які виступають способом і засобом 

реалізації функцій, що покладені на апарат управління та включають в себе 

створення, зберігання, передачу і використання великих масивів 

документованої інформації. Найефективніший шлях скорочення витрат, 

пов'язаних з цими процесами – це підвищення рівня впровадження в 

практику діловодної діяльності інформаційних технологій і засобів 

організаційної техніки. 

Інформатизація процесів діяльності органів публічного управління 

сприяє забезпеченню їх прозорості та відкритості, що є одним з 

основоположних принципів, яких повинна дотримуватись Україна на шляху 

до Європейської інтеграції. При цьому важливо імплементувати до 

національного законодавства основні міжнародні норми інформаційної 

політики такі як – відкритість, рівність інтересів усіх громадян, системність 

інформування суспільства, тощо.  

Питання адміністративно-правового регулювання електронного 

документообігу у сфері публічного управління та його сучасне значення 

викликає значний науковий інтерес. Процеси електронного документообігу 

досліджували такі науковці, як Г. Асєєв, М. Вемічкевич, І. Золотарьова, 
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О. Матвієнко, М. Цивін та ін. Також розкриттю особливостей впровадження 

електронних документів в публічному управлінні, підходам до впровадження 

системи електронного документообігу, присвячені роботи: С. Асєєва, 

А. Маньковського, С. Сельченкової, Г. Перехреста, С. Злобіна, П. Марченка. 

Хоча питанню адміністративно-правового регулювання електронного 

документообігу приділяли увагу багато науковців, проте проблеми його 

організації в Україні ще недостатньо вивчені. 

В умовах європейської інтеграції та розбудови України як 

демократичної, правової, соціальної держави та поставлених завдань 

впровадження електронного урядування, постає необхідність правового 

регулювання електронного документообігу як основного механізму 

організації взаємодії між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, громадянами і суб’єктами господарювання.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне 

обґрунтування адміністративно-правового регулювання електронного 

документообігу у сфері публічного управління в умовах європейської 

інтеграції України та розробка рекомендацій щодо його вдосконалення. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

– розкрити основні поняття і категорії дослідження регулювання 

електронного документообігу у сфері публічного управління; 

– проаналізувати нормативно-правову базу регулювання 

електронного документообігу у сфері публічного управління в умовах 

європейської інтеграції України; 

–  з’ясувати особливості нормотворчої бази електронного врядування в 

країнах Європейського Союзу з перспективою імплементації норм 

міжнародних стандартів у вітчизняному законодавстві; 

– визначити особливості і проблеми запровадження державного 

електронного документообігу в сучасній Україні; 
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– розробити рекомендації щодо вдосконалення електронного 

документообігу в публічному управлінні в умовах європейської інтеграції 

України. 

Об’єктом дослідження є система адміністративно-правового 

регулювання електронного документообігу у сфері публічного управління. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

електронного документообігу у сфері публічного управління в умовах 

європейської інтеграції України. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, в роботі 

застосовано комплекс взаємопов’язаних, загальнонаукових, спеціальних  

методів дослідження, таких як: аналіз документів – використовувався для 

збору емпіричної інформації про особливості нормативно-правової бази 

щодо виникнення та впровадження електронного документообігу в 

публічному управлінні в Україні; аналізу та синтезу – застосовувався для 

детального вивчення предмету дослідження; системно-аналітичний – для 

аналізу нормативно-правових документів за тематикою дослідження; метод 

узагальнення використано для розкриття основних понять і визначень 

державного управління документами, в тому числі й електронного 

документообігу та встановлення норм чинного законодавства, що їх 

регулюють; для аналізу законодавчих актів та нормативних документів 

використовувався метод систематизації, що дозволив узагальнити 

інформацію, дослідити систему організації державного управління 

документами в Україні. Метод порівняння використано у роботі під час 

дослідження особливостей нормативної бази електронного врядування в 

країнах Європейського Союзу і запровадження норм міжнародних стандартів 

для керування документами у вітчизняному публічному управлінні; 

історичний метод – дозволив дослідити виникнення і розвиток поняття 

«електронний документообіг» у вітчизняній управлінській діяльності; метод 

статистичного аналізу використовувався з метою окреслення проблем 
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запровадження державного електронного документообігу в Україні та 

визначення сучасних тенденцій і перспектив покращення електронного 

документообігу в публічному управлінні.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

результаті дослідження здобуло подальший розвиток обґрунтування 

адміністративно-правового регулювання електронного документообігу у 

сфері публічного управління в умовах європейської інтеграції України та 

розроблено рекомендації щодо його вдосконалення. 

Удосконалено: 

– окреслення тенденцій, пов’язаних із розвитком процесу інформатизації 

діловодних процесів управлінської сфери України в умовах долучення до 

міжнародних норм управління документацією; 

– проведення аналізу понятійно-категорійного апарату відносно визначень, 

що стосуються здійснення електронного документообігу. 

Набуло подальшого розвитку: 

– пропозиції щодо зміни законодавства шляхом напрацювання єдиного або 

декількох уніфікованих нормативно-правових актів вітчизняного 

адміністративно-правового врегулювання електронного документообігу з 

урахуванням нормотворчого досвіду країн-членів ЄС. 

– формулювання пропозицій щодо максимального застосування високих 

інформаційно-комунікаційних технологій у сфері здійснення вітчизняного 

державного управління документацією у зв’язку із визначеними перевагами 

за умови їх використання. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення і висновки 

роботи можуть бути використані для подальшого практичного застосування 

установами державного сектору, органів місцевого самоврядування і різних 

форм власності в частині інтегрування своїх систем електронного 

документообігу до системи взаємодії органів виконавчої влади. Для науково-

теоретичного дослідження застосування системи електронного 
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документообігу у сфері вітчизняного публічного управління з 

імплементацією міжнародних норм в умовах європейської інтеграції 

України, окреслення недоліків застосування норм чинного законодавства у 

сучасному управлінні документацією, а також у навчальному процесі з 

підготовки фахівців з публічного управління. 

Апробація результатів дослідження. Результати роботи були 

висвітлені на всеукраїнській науково-практичній конференції «Лісабонський 

договір – 10 років після набуття чинності. Що змінилося у функціонуванні 

ЄС?» (2 грудня 2019 року, м. Миколаїв). 

Публікації. Основні положення магістерської роботи оприлюднено у 

тезах до конференції та у розділі монографії англійською мовою, що 

опублікована у видавництві країні-члені ЄС. 

1. Залєвська Г. І. Адміністративно-правове регулювання електронного 
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implementation of Ukraine's European integration policy / Yuliana Palagnyuk, 

Dmytro Say, Halyna Zalevska // Youth Involment in Civil Society Development: 

Current State and Prospective Trends / edited by Magdalena Wierzbik-Strońska. 
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Katowice School of Technology, 2020. – P. 111-119.  

Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, що 

складаються з трьох підрозділів, висновку, списку використаних джерел 

(146 найменувань). Повний обсяг роботи становить 117 сторінок, з яких 98 – 

основний текст. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО    

ДОКУМЕНТООБІГУ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

1.1. Основні поняття і категорії дослідження регулювання 

електронного документообігу у сфері публічного управління 

 

 

Перш ніж перейти до інших завдань нашого дослідження, слід спершу 

охарактеризувати основні поняття і категорії дослідження регулювання 

електронного документообігу у сфері публічного управління.  

Загалом, документообіг у системі публічного управління – це процес 

переміщення документів, що використовуються в службовій діяльності 

державних органів, починаючи з моменту створення або отримання до 

завершення їх використання з подальшою передачею на зберігання або 

знищення. Документообіг необхідний для зв’язку державних органів при 

здійсненні ними владно-управлінських функцій за допомогою офіційних 

інформаційних потоків. В основі документообігу лежить документування, що 

являє собою запис ділової інформації за встановленими формами. 

Організація документообігу в будь-якій сфері будується на основі певних 

вимог: доцільності, оперативності, не суперечності, адресності тощо. 

Відповідно до адресата документи бувають: вхідні, вихідні, внутрішньо-

службові. Згідно з ієрархією управлінської структури можна виокремити 

документообіг конкретної посадової особи, структурного підрозділу, 

державного органу, галузі державного управління, держави загалом. 

Первинним елементом документообігу є документ – матеріальний об’єкт, що 

містить інформацію у фіксованому вигляді і призначений для тієї чи іншої 
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управлінської дії в ході здійснення прийнятого рішення. Сукупність 

однорідних, взаємопов’язаних документів з певних питань вже утворює 

документацію [30, с. 48-54, 16].  

Отже, слід визначити поняття «документ». За тлумаченням 

«Оксфордського словника» «документ» – це текст чи зображення, що має 

інформаційне значення [145]. В перекладі з латинської мови «документ» – це 

доказ, підтвердження якого факту, що мав місце давніше чи має на даний час. 

Вперше в цьому значенні слово «документ» використали Цезар та Цицерон. 

В значенні письмового свідоцтва слово «документ» вживалося від 

середньовіччя до ХІХ століття. З латинської мови воно дійшло до наших днів 

завдяки більш широкому тлумаченню цього терміну бельгійським вченим, 

основоположником документації – науки про сукупність документів у галузі 

практичної діяльності – П. Отле. Його основна праця, присвячена вивченню, 

систематизації та структуризації документа в сучасному його розумінні, 

називається «Трактат про документацію». Очевидно, що документ виник 

майже одночасно з появою писемності у тих чи інших народів світу. Значний 

вклад в розвиток поняття «документ» у першій половині XIX століття внесли 

Г. Воробйов, P. Гіляревський, О. Коршунов, Ю. Столяров та багато інших 

вітчизняних та закордонних вчених, завдяки роботам яких документ став 

розглядатися як один із найважливіших джерел інформації. У другій 

половині XX ст. на визначення поняття «документ» вплинуло поширення 

різних видів носіїв документованої інформації та використання досягнень 

інформатики. Зокрема, документ почали трактувати як матеріальний об'єкт, 

що містить закріплену інформацію і призначений для її передавання та 

використання [138, с. 27-31]. 

Одночасно. на законодавчому рівні визначення терміну «документ» 

надається в ст. 1 Закону України «Про інформацію». Відповідно до нього, 

«документ» – це матеріальний носій, що містить інформацію, основними 

функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі [100]. Вже 
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в Законі України «Про обов’язковий примірник документів», зазначається, 

що «документ – матеріальна форма одержання, зберігання, використання і 

поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, 

оптичному диску або іншому носієві» [108]. Згідно стандарту 

ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення» 

документ представлено як – інформацію, що зафіксована на матеріальному 

носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та 

просторі [22]. Також у фаховій літературі з питань документаційного 

забезпечення управління можна зустріти такі терміни, як: офіційний, 

службовий, управлінський, архівний та електронний документ. Офіційний 

документ зазначається, як – інформація на матеріальному носієві, яка 

оформлена і засвідчена у встановленому порядку. Управлінський документ – 

це документ, що містить інформацію, яка виникла й використовується у 

сфері управління. Документ набуває статусу службового, коли йому надають 

реєстраційний номер під час внесення його даних до реєстраційних форм чи 

інших облікових форм відповідно до чинного законодавства чи унормованої 

практики роботи з документами. Архівний документ – це документ 

незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу 

створення і місця зберігання та форми власності на нього, що припинив 

виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає 

зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або 

цінність для власника також як об'єкт рухомого майна. Електронний 

документ (electronic record) — документ, який створюють та використовують 

тільки в межах комп'ютерної системи [60, с. 42-48] 

На думку П. Марченко, впровадження інформаційних технологій, 

ініціювало дискусії та дослідження концепції електронного документа, його 

відмінностей та особливостей порівняно з традиційним документом на 

паперовому носії. Так, деякі фахівці вважають, що електронний документ 

може бути доказом дій або взаємодії та містити інформацію про їх зміст. Інші 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14
https://vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004.pdf
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вважають, що він має бути відомий своїми метаданими та даними, 

пов'язаними з іншими даними, тобто з інформацією, яка визначає його 

соціальну визначеність та розуміння. При цьому різноманітні набори 

метаданих електронного документа завжди мають бути юридичними, 

діловими, організаційними, процедурними доказами його автентичності, 

тобто доказами того, що електронний документ відповідає зазначеному 

документу, створений або надісланий зазначеним автором або організацією, а 

вказаний на ньому час відповідає часу створення чи надсилання [38, c. 1]. 

Отже ми знайшли декілька понятійно-категорійних значень «електронного 

документу», які надаються різними нормативно-правовими актами – ось 

деякі з них. Електронний документ, виходячи із Закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг», – це документ, 

інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи 

обов'язкові реквізити документа. Юридична сила електронного документа не 

може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму [78]. 

Згідно стандарту ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначення» електронний документ представлено як документ, який 

створюють та використовують тільки в межах комп'ютерної системи [22]. 

Також у Вимогах до форматів даних електронного документообігу в органах 

державної влади (Формат електронного повідомлення), затверджених 

наказом міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 

№ 1207, вказані наступні визначення електронного документу: «Електронний 

документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 

даних, уключаючи обов'язкові реквізити документа» та «Електронний 

документ в неструктурованому вигляді – файл з документом в електронному 

вигляді, формат, логічна і фізична структура якого не визначається цими 

Вимогами» [71]. А оригіналом електронного документу вважається 

електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі 

https://vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-11
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з електронним цифровим підписом його автора, накладанням якого й 

завершується створення документа [78]. 

Надалі проаналізуємо визначення термінів роботи, які надавали 

вітчизняні вчені. Так, М. Ларін дає тлумачення поняттю «електронний 

документ» виходячи з визначення загального поняття «документ», яке 

звучить як «інформація, певним чином зафіксована з можливістю її 

ідентифікації» [37, с. 3]. Характеристики електронного документа не 

виходять за рамки загального визначення документа, тому він вважає, що 

немає необхідності створювати новий термін. А. Костомаров вважає, що 

більш доречним слід вважати не поняття «електронний документ», а поняття 

«електронна форма документа», що електронний документ – це лише 

проміжний стан, тимчасова форма зберігання складових елементів документа 

в пам’яті комп’ютера [34, с. 4.]. У свою чергу А. Вершинін пропонує 

визначити поняття «електронний документ», як «…інформація, зафіксована 

на електронних носіях, яка містить реквізити, що дозволяють її 

ідентифікувати» [7, с. 2]. Отже фахівці неодностайні у своєму визначені, що 

таке – електронний документ. 

Якщо ми візьмемо до уваги вимоги до оформлювання документів 

(ДСТУ 4163-2003 «Вимоги до оформлювання документів») в яких 

реквізитами документу вважаються – підпис, відбиток печатки та дата 

документа, то в ст. 5 Закону України Про електронні документи та 

електронний документообіг йдеться про те що «склад та порядок розміщення 

обов’язкових реквізитів електронних документів визначається 

законодавством» [44, 78]. Отже, розглянемо які нормативно-правові акти 

регулюють це питання, насамперед, почнемо з Типової інструкції з 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного 

міжвідомчого обміну якою було затверджено обов’язкові реквізити 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03
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електронного документа, що вносяться до реєстраційно-моніторингової 

картки, а саме:  

1)  бланки для електронного документу які генеруються системою 

електронного документообігу установи в автоматичному режимі. Для 

генерації типового бланка застосовуються критерії: вид, тип документа, 

підписувач, тощо;  

2)  дата підписання, засвідчення та реєстрації,  визначені 

кваліфікованою електронною позначкою часу пов’язаною з кваліфікованим 

електронним підписом. Згідно ж п. 84 розділу IV Типової інструкції  «Дата 

реєстрації вихідного документа автоматично формується системою 

електронного документообігу установи (веб-модулем системи взаємодії) у 

реєстраційно-моніторинговій картці під час його підписання» [77, 17]. Для 

того ж щоб мати можливість довести цілісність та справжність оригіналу 

електронного документа у законодавчому порядку, є інструмент, що 

забезпечує легітимність безпаперових технологій документообігу – це 

електронний цифровий підпис [77]. Деякими нормативно-правовими актами 

визначені випадки, коли електронний документ може бути пред’явлений у 

паперовій копії та у візуальній формі відображення [78].  

Як бачимо якісні зміни в документуванні, при здійсненні процесу 

підготовки електронного документа з використанням засобів комп'ютерної 

техніки призвели до появи різноманітних термінів, а уміння, за словами 

українського дослідника П. Марченко, бездоганно створювати електронні 

документи передбачало також дотримання певних вимог щодо їх подальшого 

руху («електронний документообіг») й зберігання протягом певного періоду, 

а також передання їх на архівне збереження до «електронного архіву» або 

вилучення для знищення [38, с. 2-4]. Також, О. Лаба щодо визначення 

«електронного документообігу», у своїх дослідженнях стверджує, що це 

«автоматизоване діловодство з використанням сучасних документаційних 

систем, яке передбачає створення документів з електронним носієм 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15/conv
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інформації та автоматизовану роботу з ними» [36. c. 6]. З нею погоджується 

А. Крутова  яка вважає, що «електронний документообіг» − це процес 

створення, одержання, оброблення, зберігання, сумісного використання, 

відправлення, передавання електронних документів, тільки додавши ще 

знищення електронних документів та інформації, яка в них міститься в 

рамках певної інформаційної системи [35. c. 34]. Таким чином, на думку 

О. Захарова впровадження електронного документообігу є 

високотехнологічним і прогресивним підходом до суттєвого підвищення 

ефективності роботи фірми, установ і організацій [27, с. 30]. Отже, як бачимо 

фахівці одностайні у тому, що «електронний документообіг», це насамперед 

процес, який починається створенням документу і вже далі їхні думки 

починають різнитися. 

Продовжуючи наше дослідження розглянемо визначення обігу 

електронних документів, що подаються у деяких сучасних законодавчих 

актах. Так у ст. 9 Закону Про електронні документи та електронний 

документообіг, визначення «електронного документообігу» подається як 

«сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, 

одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, 

які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності 

з підтвердженням факту одержання таких документів», а Типова інструкція з 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного 

міжвідомчого обміну, визначає його як «обіг (проходження) службових 

електронних документів з моменту їх створення або одержання до 

завершення виконання, відправлення, знищення або передавання до 

архівного підрозділу установи» [78, 17]. Отже в обох визначеннях 

відображена діяльність, пов’язана із створенням, використанням та 

збереженням електронного документу, що також збігається з наведеною 

вище думкою фахівців. 

file:///C:/Users/User/Downloads/78,17
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Цілком очевидно, що після визначення термінів «документ», 

«електронний документ» та «електронний документообіг», ми можемо 

стверджувати, що робота з управлінськими документами, та й з будь-якими 

документами, взагалі, неможлива без такого важливого фактору як 

організація системи діловодства. У фаховій літературі «діловодство» 

зазначається як діяльність, яка охоплює питання документування й 

організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських 

функцій. Таким чином, діловодство складається з двох частин: перша – 

документування діяльності органів публічного управління; друга це – 

організація документів, які відклалися в процесі документування. Тому 

очевидно, що організація роботи з документами означає створення умов, які 

забезпечують рух, пошук та зберігання документів у діловодстві [11, с. 15]. 

На сьогоднішній день Типовою інструкцією з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві п. 2 розділу І визначено основною формою 

провадження діловодства в установах – електронну [17]. Очевидно також, що 

завершальним етапом здійснення електронного документообігу та організації 

діловодства є передача різного виду документації після проведеної 

експертизи цінності до архіву на зберігання. Передача електронних справ до 

архіву установи відбувається за допомогою інформаційно-автоматизованої 

системи установи, яка забезпечує надання доступу працівникам архіву 

установи до відповідних електронних документів та всіх їх облікових даних 

[86]. Виходячи з цього виникає об’ємне поняття як «електронний архів», 

тобто це так звана інформаційна система, що приймає, зберігає та надає 

користувачам та державним архівам доступ до архівних документів в 

електронному вигляді (профільні документи) тривалого або постійного 

термінів зберігання [47]. 

Отже, розглянувши та проаналізувавши основі терміни і поняття 

магістерської роботи у цьому підрозділі, такі як: «документ», «електронний 
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документ», «електронний документообіг» «діловодство» та «електронний 

архів», ми дійшли висновку, що в законодавчих актах дуже розпорошені 

кінцеві визначення вказаних понять, немає їх єдиного чіткого тлумачення, 

затвердженого на законодавчому рівні. Також, очевидно, що немає 

одностайної думки серед науковців та фахівців з приводу визначення таких 

понять, як «документ» та «електронний документ». Тому вважаємо, за 

необхідне продовжувати дослідження в цьому напрямку для вироблення 

однакової концепції із подальшим запровадженням її у законодавстві. 

 

 

1.2. Засади електронного документообігу у сфері публічного 

управління в Україні 

 

 

Визначивши основі терміни і поняття магістерської роботи у 

попередньому підрозділі, у цьому розділі проаналізуємо основні засади 

електронного документообігу у сфері публічного управління в Україні. За 

попереднім розглядом, можемо сказати, що Кабінет Міністрів України та 

інші органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, 

реалізують державну політику електронного документообігу. Державне 

регулювання у сфері електронного документообігу здійснюється згідно 

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг. 

Зокрема, цим Законом встановлено основні організаційно-правові засади 

електронного документообігу та використання електронних документів, 

згідно реалізації єдиної державної політики електронного документообігу, 

який здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі 

договорів, що визначають взаємовідносини суб'єктів електронного 

документообігу [78]. Тому охарактеризуємо основні засади електронного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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документообігу та використання електронних документів відповідно до 

нього. 

За твердженнями фахівців – організація електронного документообігу 

ґрунтується на наступних принципах: а) однократна реєстрація документа, 

що дозволяє однозначно його ідентифікувати в будь-які підсистемі; 

б) можливість паралельного виконання операцій, що дає змогу скоротити час 

руху документів і підвищити оперативність їх виконання; в) безперервність 

руху документа, що дозволяє ідентифікувати відповідального за його 

виконання в кожен момент часу життєвого циклу документа; г) єдина база 

документованої інформації унеможливлює дублювання документів; 

д) ефективно організована система пошуку документів, що забезпечує  

пошук документів, володіючи мінімальною інформацією про них; 

ж) розвинена система звітності при різних статусах і атрибутах документів, 

все це дає змогу контролювати їх рух по процесах документообігу і приймати 

управлінські рішення, ґрунтуючись на даних зі звітів [24, с. 9-10]. Датою і 

часом відправлення електронного документа вважаються його фактичні дата 

і час відправлення. Відповідно до законодавства має забезпечуватися захист 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-

телекомунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними 

документами. Перевірка цілісності електронного документа проводиться 

шляхом перевірки електронного цифрового підпису. Відповідно до цього 

Основними етапами такого документообігу в організації є: а) обробка 

документів, які надходять в організацію (прийом і реєстрація); б) попередній 

розгляд документів керівником; в) організація руху документів всередині 

організації: доведення документів до виконавців, контроль за їх виконанням, 

проходження узгодження та підпис проектів документів; г) відправка 

вихідних документів адресатам; д) формування справ; ж) підготовка й 

передача справ до архіву [128, с. 9]. 

http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/dcc74a43-a939-4314-8f50-f6b1e80cf498.pdf
https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_009_Feb_2018.pdf
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Тепер розглянемо вказані етапи на законодавчому рівні. Отже Із 

прийняттям 22 травня 2003 року Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» було визначено основні 

організаційно-правові засади електронного документообігу та використання 

електронних документів в публічному управлінні. Сфера дії цього Закону 

поширюється на відносини, що виникли у процесі створення, відправлення, 

передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та 

знищення електронних документів. Розділом І Закону визначаються основні 

терміни здійснення електронного документообігу, а його ІІ Розділ визначає 

поняття електронного документу, яке в нашій роботі наводилося в 

попередньому підрозділі, та наголошує на складі і порядку розміщення 

обов’язкових реквізитів електронних документів, що також визначені 

підзаконним нормативним актом, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування 

управлінської діяльності» [78, 17]. В ст. 5 ІІ Розділу Закону Про електронні 

документи та електронний документообіг зазначається, що «електронний 

документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений 

електронними засобами у візуальну форму, а ст. 6 вказаного Закону 

визначено, що накладанням на електронний документ електронного підпису, 

для ідентифікації автора, завершується процес створення електронного 

документу [78]. Електронний підпис – це, (відповідно до ст. 1 Загальних 

положень Закону України «Про електронні довірчі послуги»), електронні 

дані що додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з 

ними пов’язуються і використовуються ним як підпис. Відносини пов’язані з 

використанням удосконалених та кваліфікованих електронних підписів 

врегульовані ст. 2 Закону Про електронні довірчі послуги [77].  

За визначенням частини першої ст. 7 Закону Про електронні документи 

та електронний документообіг – оригіналом електронного документа 

вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до 

власноручного підпису. А ст. 8 цього Закону визначає правовий статус 

електронного документа та його копії. Зокрема, юридична сила електронного 

документа не може бути заперечена виключно через те, що він має 

електронну форму, одночасно законодавством передбачено окремі випадки 

коли електронний документ не може бути оригіналом [78]. 

Розділ ІІІ Закону визначає основні засади щодо здійснення 

електронного документообігу в державних органах. Проаналізуємо їх 

детальніше. Таким чином у ст. 9 цього розділу надано визначення 

електронного документообігу, але ми наводили його раніше у першому 

підрозділі нашої роботи. Отже – електронні документи відправляються і 

передаються автором або посередником в електронній формі за допомогою 

засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-

телекомунікаційних систем і регламентується цей процес ст. 10 Закону. 

Отримання електронних документів визначено ст. 11 Закону, де зокрема 

сказано, що електронний документ вважається одержаним адресатом з часу 

надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про 

одержання цього електронного документа. Після перевірки цілісності 

електронного документа, яка проводиться шляхом перевірки електронного 

цифрового підпису про що йдеться у ст. 12 Закону, суб’єкти електронного 

документообігу повинні відповідно до ст. 13 цього ж Закону зберігати 

електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає 

змогу перевірити їх цілісність. Строк зберігання електронних документів на 

електронних носіях інформації повинен бути як для відповідних документів 

на папері. У разі неможливості зберігання електронних документів на 

електронних носіях інформації протягом строку, встановленого 

законодавством, суб’єкти електронного документообігу повинні вживати 

заходів щодо дублювання документів на кількох електронних носіях. Якщо 

неможливо виконати зазначені вимоги, електронні документи повинні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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зберігатися у вигляді копії документа на папері. При зберіганні електронних 

документів обов’язкове додержання таких вимог: 1) інформація, що 

міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її 

подальшого використання; 2) має бути забезпечена можливість відновлення 

електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, 

відправлений або одержаний; 3) у разі наявності повинна зберігатися 

інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення 

електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання. 

Суб’єкти електронного документообігу можуть забезпечувати додержання 

вимог щодо збереження електронних документів шляхом використання 

послуг посередника, у тому числі архівної установи [78]. Створення архівів 

електронних документів, подання електронних документів до архівних 

установ України та їх зберігання в цих установах здійснюється у порядку 

визначеному законодавством [86] 

У 2014 році наказом Міністерства юстиції України № 1886/5 був 

затверджений  Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та 

їх підготовки до передавання на архівне зберігання, який встановлював 

загальні вимоги щодо впровадження електронного документообігу із 

застосуванням електронного цифрового підпису, організації роботи з 

електронними документами у діловодстві в органах публічного управління, 

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності 

та щодо їх підготовки до передавання на архівне зберігання. В ІІІ розділі 

даного наказу деталізовано вимоги до організації електронного 

документообігу та виконання документів, вказуючи, що порядок організації 

визначається інструкцією з діловодства самої установи адаптованої до 

нормативно-правових актів у сфері діловодства із використанням 

запроваджених інформаційно-технічних систем. Також в ньому передбачено 

забезпечення традиційного опрацювання документів сумісно з 

автоматизованим, тобто документи проходять опрацювання однаково 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15


22 

 

незалежно від способу фіксації та відтворення інформації [86]. Однак у 2018 

році вступила в дію Типова інструкція з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена 

постановою Кабінету міністрів України від 17.01.2018 року № 55, у п. 2 якої 

чітко зазначено, що  «основна форма провадження діловодства в установах є 

електронна». Тому на сьогоднішній день документування управлінської 

інформації в усіх державних органах та установах здійснюється в 

електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, 

кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки 

часу, окрім випадків наявності обґрунтованих підстав для документування 

управлінської інформації у паперовій формі [17]. Таким чином, можна 

зазначити, що в різних нормативно–правових актах є відмінності у вимогах 

щодо застосування та організації електронного документообігу. 

Продовжуючи наше дослідження, можемо сказати, що ІІІ розділом 

вищевказаного Порядку роботи з електронними документами у діловодстві 

та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, встановлено загальні 

вимоги щодо організації електронного документообігу у діловодстві в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності  із 

застосуванням електронного цифрового підпису та забезпеченням 

передавання опрацьованих електронних документів на архівне зберігання. 

Тобто, вказаним Порядком повністю регламентовано ІІІ та IV розділи Закону 

України Про електронні документи та електронний документообіг [86, 78]. 

Але ІІІ розділом вищеназваної Типової інструкції з документування 

управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну, так само було встановлено загальні вимоги щодо організації 

електронного документообігу у діловодстві в органах державної влади, де 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14
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визначено порядок проходження електронного документа з моменту його 

створення або одержання і до моменту відправлення або передавання до 

архівного підрозділу установи, що в свою чергу також регламентує ІІІ та IV 

розділ Закону України Про електронні документи та електронний 

документообіг [17. 78]. Отже, виникає питання чи варто дублювати 

висування однакових вимог до здійснення електронного документообігу в 

державних установах двома підзаконними нормативно-правовими актами.  

Також слід наголосити на тому, що під час роботи в органах 

публічного управління, була виявлена невідповідність в Наказі Міністерства 

Юстиції від 11.11.2014 № 1886/5. У п. 6 цього наказу для керування в роботі 

перелічені Постанови Кабінету міністрів України, які втратили чинність 

згідно пунктів 1, 3, 6 Переліку постанови Кабінету міністрів України 

від 17.01.2019 № 55 [86, 17]. За даними офіційного сайту Верховної ради 

України, даний наказ значиться чинним, також відсутні підтвердження 

щодо внесення до нього змін. Отже невідповідність законодавчих актів 

дійсності може призвести до помилкових дій в організації  управлінської 

документації діловодними службами, яким доводиться критично сприймати 

розпорядчі документи, а це не додає державі іміджу. 

Хочемо звернути увагу в нашому дослідженні ще на два нормативно-

правові акти, які також регламентують дію Закону України про електронні 

документи та електронний документообіг. Так, перший – наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 20.10.2011 № 1207 «Про вимоги 

до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади. 

Формат електронного повідомлення», яким установлюються вимоги до 

електронного повідомлення, що застосовуються під час створення систем 

електронного документообігу органів державної влади та/або при 

забезпеченні їх взаємодії, другий – наказ Міністерства Юстиції України 

від 07.09.2018 № 60 «Про затвердження Вимог до форматів даних 

електронного документообігу в органах державної влади», ним встановлено 
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формати даних електронних документів, електронного документообігу в 

органах державної влади. На перший погляд вони мають майже однакові 

назви та направленості і тільки фахівці можуть достеменно визначити 

відмінність їх організаційно – розпорядчих функцій. Вважаємо, що для 

зручності у подальшому користуванні, трактування особливих вимог до 

формату електронного повідомлення та до даних електронного документа 

наданих в наказах різних міністерств можливо було б об’єднати в одному 

документі під час видання останнього у 2018 році [71, 80]. 

Отже підсумувавши своє дослідження в даному питанні, можемо 

припустити, що сучасні нормативно-правові акти, які стосуються здійснення 

електронного документообігу в сфері публічного управління, на 

законодавчому рівні мають дуже велику розгалуженість, подекуди 

приймаються поспіхом, тому на сьогодні потребують проведення більш 

ретельного аналізу з боку фахівців для ефективного прийняття управлінських 

рішень у цій сфері, особливо тепер, коли Україна намагається гармонізувати 

своє законодавство із міжнародними нормами на шляху до вступу в ЄС  

 

 

1.3. Нормативно-правова база щодо електронного документообігу 

в публічному управлінні 

 

 

З урахуванням наших напрацювань та висновків попередніх 

підрозділів, визначимо питання нормативно-правової бази діловодства, 

стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та 

особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних 

технологій підтримки документообігу в публічному управлінні. 

Нормативно-правове регулювання діловодства в Україні базується на 

Конституції України і складається з нормативно-правових актів. 
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Нормативну базу діловодства України можна умовно розділити на декілька 

груп.  

Першу групу становлять Закони, які регламентують загальні засади 

політики держави в галузі інформації взагалі та діловодства. Відносини, 

пов’язані з електронним документообігом та використанням електронних 

документів, регулюються Конституцією України [33], Цивільним кодексом 

України [139], Законами України «Про інформацію» [100], «Про 

обов’язковий примірник документів»[108], «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» [103], «Про електронні документи та 

електронний документообіг» [78], «Про електронні довірчі послуги» [77], 

«Про захист інформації в автоматизованих системах» [97], «Про державну 

таємницю» [74], «Про телекомунікації» [121], «Про доступ до публічної 

інформації» [75], тощо. 

Другу групу становлять правові акти з діловодства, що мають 

міжвідомчий характер. Це насамперед: 

1) Типова інструкція з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена постановою 

КМУ від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської 

діяльності» [17]; 

2)  Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших 

центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджена 

постановою КМУ від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування 

управлінської діяльності» [17]; 

3) Регламент організації взаємодії органів виконавчої влади в 

електронній формі, затверджений постановою КМУ від 17.01.2018 № 55 

«Деякі питання документування управлінської діяльності» [17]; 

4) Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n1251
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n1251
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підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 

засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.04.1997 № 348 зі змінами та доповненнями [81]; 

5)  Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання  і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 [96];  

6) Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи 

цінності документів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 08.08.2007 № 1004 [113]. Такі комісії проводять експертизу цінності 

документів – всебічне вивчення документів з метою внесення їх до 

Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення 

грошової оцінки документів зазначеного Фонду, віднесення  їх до 

унікальних і встановлення строків зберігання документів,  що не підлягають  

внесенню до Фонду [103]; 

7) Правила організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджені Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 [89]; 

8) Основні правила роботи державних архівів України, затверджені 

наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 [90];  

9) інші правові акти. До цієї ж групи нормативних документів також 

відносяться державні стандарти, що закріплюють класифікаційну схему 

управлінської документації та термінологію діловодства й архівної справи, 

вони визначають основні вимоги до систем документації, до оформлення 

документів. Щоб правильно регулювати процеси організації роботи з 

документами встановлені такі основні Державні Стандарти України як: 

ДСТУ 4163-2003, ДСТУ 2732-2004, ДСТУ ISO 15489-1:2018 [6]. 

Розглянемо, більш детально, що вони означають: а) стандарт ДСТУ 4163-
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2003 «Державна уніфікована система документації.  Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів» поширюється на організаційно-розпорядчі документи та 

установлює: склад реквізитів документів, вимоги до змісту і 

розташовування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання 

документів, вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою 

друкувальних засобів. Вимоги цього стандарту щодо оформлювання 

реквізитів можна поширювати на всі класи уніфікованих систем 

документації, цей стандарт не поширюється на процеси створювання та 

обігу електронних організаційно-розпорядчих документів [44]; б) стандарт 

ДСТУ 2732-2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення» 

розроблено щоб сформулювати однозначно встановлені терміни та 

визначення понять діловодства й архівної справи, відбити в його змісті 

сучасну спеціальну лексику цих галузей знань, узгодити її зі змістом інших 

національних та міжнародних стандартів у сфері інформації та 

документації [22]; в) стандарт ДСТУ ISO 15489-1:2018  

«Інформація та документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та 

принципи» (ISO 15489-1:2016, IDT) поширюється на сферу керування 

документаційними процесами. Відзначено, що він стосується керування 

службових документів всіх видів на всіх носіях, створених у процесі 

трудової діяльності [6]. 

Третю групу складають різноманітні типові та примірні інструкції з 

діловодства конкретних органів законодавчої та виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, розроблені на основі Інструкції з діловодства та 

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян. 

Окрему групу становлять нормативні акти, що регламентують 

спеціальне діловодство, так наприклад, організацію роботи щодо здійснення 

діловодства в судах регламентує Закон України «Про судоустрій» [117], у 

сфері юридичної діяльності наказом Міністерства юстиції України 



28 

 

від 26.11.2003 № 143/5 затверджено Інструкцію з діловодства у відділах 

реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських 

(міст обласного значення) управлінь юстиції [82]; а наказом від 22.12.2010 

№ 3253/5 затверджено Правила ведення нотаріального діловодства [87]. 

В умовах впровадження інформаційних технологій щодо підтримки 

організації діловодства в управлінській сфері можна розглянути ще один 

важливий аспект функціонування електронного документообігу, без якого, 

будь-яка, діяльність в даному напрямку втрачає свій сенс. Мова піде про 

безпеку та захист здійснення інформаційної діяльності. Отже, діяльність у 

сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

регулюється законодавчими актами, такими як Закон України «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [97], Закон 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [110], 

Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації України» [73]. 

Проаналізувавши нормативно-правову базу щодо здійснення 

електронного документообігу у сфері публічного управління України, 

можемо зазначити, що завдяки впровадженню високих технологій, 

інформаційного розвитку та набуття можливості засвідчувати документи 

електронним цифровим підписом, ми вийшли сьогодні на новий рівень 

досконалості, який вже не може окреслюватись рамками звичайного 

документознавства, як це відбувалося ще донедавна. Процес інформатизації 

діловодства в умовах долучення до європейських норм управління 

документацією та інтеграції України в ЄС, ймовірно, приведе до зникнення 

міжнародних кордонів та горизонтів у сфері документування управлінської 

діяльності.  

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1082-03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15#top
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Висновки до першого розділу 

 

 На основі дослідження проблематики засад адміністративно-

правового регулювання електронного документообігу у сфері публічного 

управління в Україні, можна сформулювати наступні висновки: 

1. Дослідження основних понять та визначень державного управління 

документами та електронного документообігу надали нам змогу дійти 

висновків, що документування управлінської діяльності і керування 

документацією є важливими засадами в життєдіяльності нашої країни, 

особливо в публічному управлінні. 

2. Головною складовою понятійного апарату, що застосовується при 

нормативному регулювання електронного документообігу, є поняття 

«електронний документ». Але на сьогодні немає його чіткого визначення, як 

у фаховій літературі, так і на законодавчому рівні. 

3. Законодавчо-правову базу з питань електронного документообігу та 

впровадження його в процес урядування в Україні побудовано на принципах 

інформаційної відкритості та суспільної свободи, гарантованості  

інформаційного захисту особистості, суспільства, держави згідно з 

Конституцією України. Однак вона не в повній мірі охоплює всі сфери 

управлінської діяльності.  

4. Нормативно-правові акти, які регулюють організацію діловодства в 

Україні, на теперішній час мають обмежені сфери застосування і відносяться 

або до окремих питань роботи з документами та окремих видів документів, 

або певного роду установ, організацій, підприємств. Необхідно організувати 

управління документацією так, щоб ведення і зберігання службової 

документації відбувалося належним чином, за єдиними для всіх без винятку 

правилами. 

5. У результаті аналізу нормативно-правових актів, що регулюють 

питання електронного документообігу в публічному управлінні, можна 
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стверджувати про їх недосконалість. Так,  деякі нормативно-правові акти 

дублюють між собою одні й ті ж самі визначення, порядок організації 

електронного документообігу, вимоги до оформлення електронних 

документів.  

6. Крім того, ті нормативи, які застосовуються до оформлення 

електронних документів, розписані в різних підзаконних актах, тому 

необхідно витратити багато часу, щоб об’єднати їх між собою для 

врахування в управлінській діяльності, що не впливає позитивно на 

підвищення ефективності праці в публічному управлінні. 

7. Типова інструкція з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в 

діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена Постановою 

КМУ від 17.01.2018 № 55 була покликана деталізувати організацію 

електронного документообігу в публічному управлінні. Однак, на нашу 

думку, цей нормативний документ був виданий з великим поспіхом, тому 

вже постановами КМУ від  07.11.2018 № 992 та від 17.04.2019 № 375 до 

Інструкції були внесені суттєві зміни. Це свідчить про те, що документ був 

складений без глибокого попереднього аналізу і багато аспектів вирішення 

проблемних питань залишилися поза увагою.  

8. Ми сьогодні живемо у світі новітніх технологій, які миттєво 

змінюються, удосконалюються, суттєво змінюючи наше навколишнє життя. 

Тому, на нашу думку, Закон України «Про електронні документи і 

електронний документообіг» який був прийнятий ще у 2003 році, на 

сьогодні, в умовах високого інформаційного розвитку, морально застарів.  

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2018-%D0%BF#n665
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РОЗДІЛ 2 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У СФЕРІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

 

2.1. Особливості законодавчої бази електронного врядування в 

країнах Європейського Союзу 

 

 

Проблеми з правовим регулюванням електронного документообігу в 

державі і на міжнародному просторі на теперішній час актуальні у зв'язку із 

впровадженням в повсякденному житті ефективних інформаційно-

комп'ютерних технологій. Відносини в публічній діяльності охоплюють 

широке коло проблемних питань, починаючи від взаємодії громадськості з 

органами державної влади, підтримки фінансових і товарних ринків, 

закінчуючи сферами торгівлі, адміністративних послуг, освіти і дозвілля.  

У середині 1990-х років почалося забезпечення електронного 

документообігу, який був юридично визначеним в автоматичній системі. 

Відбулося застосування реквізиту електронних документів, засобу 

посвідчення дійсності (авторства), накладався електронний підпис, 

електронний документ зазнавав перевірки на предмет автентичності і 

цілісності. 

В аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних 

досліджень «Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства: висновки для України» зазначається, 

що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) і 

розвиток елементів інформаційного суспільства розглядається в більшості 

держав світу у 21 столітті як одне зі стратегічних завдань і 
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загальнонаціональних пріоритетів. ІКТ, а також пов’язана з ними суспільна 

та людська діяльність, що створюють інформаційну сферу сучасного 

соціуму, від якої в нинішніх умовах визначальним чином залежить його 

економічний та інноваційний потенціал, соціальний прогрес, ефективність 

управління, здійснення демократичних процедур, освіта, рівень людського 

розвитку, національна безпека та обороноздатність і багато іншого. 

Відставання країни в темпах зростання товарів і послуг, які виробляються та 

надаються за допомогою ІКТ (так званий «цифровий розрив»), автоматично 

спричинює її відставання і в інших галузях. І навпаки – динамічний, сталий 

розвиток інформаційної сфери є фундаментальною підставою підвищення 

конкурентоспроможності країни на міжнародній арені і якості життя її 

громадян. Зараз у світі урядами різних країн вживаються заходи, які 

направлені на проведення політики системного розвитку інформаційної 

сфери, – удосконалення національного законодавства, реалізації масштабних 

державних стратегій, проектів, програм тощо. Основним пріоритетом в 

даному випадку вважається вирішення питань, пов’язаних з розвитком 

інформаційно-технологічних міжнародних конкурентних переваг країни і 

оптимізацією внутрішнього розвитку. Якщо порівняти різні моделі (стратегії) 

розвитку інформаційного суспільства, можна визначити велику кількість 

варіантів в концепціях, пріоритетах, механізмах та шляхах їх вирішення. 

Одночасно ефективність їх впровадження залежить від того, в якому 

культурно-цивілізаційному середовищі, регіоні чи навіть країні реалізується 

та чи інша стратегія. В Європейському Союзі можна виділити декілька 

різних моделей розвитку інформаційної сфери, але при цьому однаково 

успішних: скандинавську, центральноєвропейську (ФРН), 

західноєвропейську (Швейцарія, Нідерланди). Отже, Україні, яка визначила 

чітко свій зовнішньополітичний курс на європейську інтеграцію, доведеться 

віднайти власний шлях розвитку інформаційного простору, орієнтуючись 

при цьому на стандарти й цілі ЄС [26, с. 3].  
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Щодо визначення поняття «європейська інтеграція» в державному 

управлінні, то вітчизняна дослідниця Ю. Палагнюк, яка присвятила 

монографію цьому питанню, його визначає, засновуючись на принципах 

доброго урядування та європейських стандартів [56]. Вона наголошувала на 

проблемі демократичного дефіциту в ЄС, який можна вирішити шляхом 

співпраці зі ЗМІ, покращення інформаційно-комунікаційної діяльності 

інституцій ЄС та електронного урядування. 

Державну політику у сфері європейської інтеграції Ю. Палагнюк 

пропонувала розглядати з двох сторін: «по-перше, державна політика 

самого ЄС на різних його рівнях – національному держав-членів і на 

наднаціональному рівні щодо подальшої інтеграції, а також політику інших 

держав щодо інтеграції до ЄС» [51, c. 67]. Крім того, досліджуючи державну 

політику у сфері європейської інтеграції, вона визначала як політика самого 

Європейського Союзу щодо України у сфері забезпечення безпеки на своїх 

кордонах і сприяння демократизації держав-сусідів [54] корелюється з 

визначеними нею механізмами формування державної євроінтеграційної 

політики України: правового, інституційного, інформаційного тощо [55]. 

Отож, розглянемо більш детально формування стандартів і цілей ЄС у 

цій сфері в історичній перспективі.  

В окремих країнах Європейського Союзу залежно від багатьох причин, 

зокрема, від періоду їх проведення, цілі адміністративних реформ були 

різними. Так, у Західній Європі у 1970-х роках метою перетворень стало 

підвищення спроможності громад та посилення муніципальної влади, тоді як 

у 1980-1990-х роках практично у всіх економічно розвинених державах світу 

з діючою ринковою економікою запроваджувалася модель «New Public 

Management» (Нове публічне управління), яка була зорієнтована на 

«спрямування, ніж безпосереднє керування», партнерство між державним і 

приватним секторами, надання послуг громадськості. Вона ґрунтувалася, 

здебільшого, на принципах результативності та наслідках діяльності, ніж на 
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процесах, пошуку інновацій та запровадження принципів бізнесу в 

управління державними справами. Нове публічне управління прагнуло не 

тільки ліквідувати міждержавні адміністративні кордони, але й зробити 

умовною межу між державним і приватним секторами, вводячи у практику 

державних служб аутсорсінг, аукціони, бенчмаркінг, ваучери, контрактний 

менеджмент, контролінг, тендери та інші ринкові інструменти. Головним 

досягненням реформ публічного управління у відповідності з моделлю 

Нового публічного управління стало досягнення більшої ефективності, 

гнучкості, прозорості зв’язків держави як надавача послуг з однієї сторони – 

з громадянами, що є споживачами послуг, з іншої. У контексті концепції 

«активізуючої держави» постає нове розуміння публічного управління – 

«Good governance» (Належного урядування), концепція якого пов’язана з 

проблемою організованості суспільства з метою гарантування рівності 

можливостей та соціальної, економічної справедливості для всіх громадян. У 

контексті адміністративних реформ виокремлюють особливості електронного 

урядування як складової публічного адміністрування та публічного 

управління. Демократизація публічного управління, у тому числі, введення в 

електронний уряд електронної демократії, обумовило появу нового терміну – 

«E-governance» (Електронне урядування). Е-урядування постає як одна із 

базових технологій інформаційного суспільства разом з такими 

технологіями, як: електронна комерція, електронні освіта, культура, охорона 

здоров’я, наука, охорона навколишнього середовища тощо, або як один із 

етапів впровадження ІКТ у публічне управління (комп’ютеризація, 

інформатизація, електронне урядування) [130, с. 9-11]. 

Таким чином, бачимо, що перед ЄС постала низка питань щодо 

унормування процесів які відбуваються, та необхідності приведення їх до 

нормативно-правового врегулювання. Шляхи розв’язання цих питань були 

докладно викладені у вищеназваній аналітичній доповіді Національного 

інституту стратегічних досліджень «Європейський досвід нормативно-
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проектного забезпечення розвитку інформаційного суспільства: висновки для 

України». Автори доповіді зазначають, що Європейський Союз та уряди 

більшості країн-членів ЄС мають значний історичний досвід законодавчого і 

проектного супроводу розвитку інформаційної сфери суспільства на відміну 

від України. Умовним початком цього процесу можна вважати появу у 1994 

року документа-рекомендації для Європейської Ради – «Європа і глобальне 

інформаційне суспільство» (Recommendations to the European Council “Europe 

and the global information society”), підготовленого групою експертів під 

головуванням Мартіна Бангеманна. Так звана «Доповідь Бангеманна» мала 

суттєвий вплив на розробку нормативно-проектного забезпечення 

інформаційного розвитку Європейського Союзу в подальшому. Наступні 

програмні документи ставили  конкретні й прагматичні питання, що 

потребували вирішення й окреслювали чіткий «план дій» на оголошений 

період. Перша така ініціатива під назвою «еEurope» була висунута 

Європейською Комісією в грудні 1999 року і схвалена в березні 2000 року  

Європейською Радою в м. Лісабон, Португалія. Прийнята тоді програма 

«Електронна Європа – інформаційне суспільство для всіх» стала частиною 

Лісабонської стратегії ЄС, в рамках якої Європейський Союз поставив мету 

стати до 2010 року найбільш конкурентоспроможною та динамічною 

економікою, заснованою на інноваціях та знаннях. Основними цілями 

ініціативи «еEurope» названо: забезпечення входження всіх окремих 

громадян, сімей, підприємств, шкіл і адміністративних установ в цифровий 

вік і надати їм доступ в Інтернет; створення цифрову культуру, сповнену 

духом підприємництва та відкриту впровадженню нових інформаційних 

технологій; забезпечення стимулювання соціальної інтеграції засобами 

інформаційного суспільства. Для досягнення цих цілей Європейська Комісія 

в травні 2000 року прийняла відповідний план дій під назвою «еEurope 2002». 

Його найважливіші заходи були націлені на забезпечення більш дешевого, 

швидкого і надійного доступу в Інтернет, здійснення фінансових інвестицій 
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та інвестицій в людський капітал, а також підтримку використання Інтернету. 

На зміну програмі «еEurope 2002» прийшла програма «еEurope 2005». Новий 

план дій передбачав головним чином підтримку широкого доступу в Інтернет 

за конкурентними цінами, забезпечення безпеки мереж та стимулювання 

використання інформаційних технологій державними та громадськими 

органами («eGovernment»). У наступній європейській ініціативі «i2010: 

Інформаційне суспільство та медіа для подальшого зростання і нових 

робочих місць», що стартувала у червні 2005 року, було окреслено нові 

стратегічні завдання Європейської Комісії в сфері інформаційного 

суспільства та ЗМІ на період до 2010 року. Показово, що і2010 стала 

найпершою ініціативою Комісії в рамках оновленої Лісабонської стратегії та 

партнерства 2005 року  зі стимулювання економічного зростання та 

зайнятості» [26, c. 4-9]. З основними цілями і2010 можна ознайомитися на 

рисунку 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Основні цілі ініціативи і2010 

Джерело:  [26 с. 8] 
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Слід зазначити, що питання розвитку інформаційного простору та 

формування інформаційного суспільства нелегко розв’язати за короткий час. 

На протязі десяти років Європейська Комісія крок за кроком намагалася 

унормувати питання, що виникали з практикою застосування ІКТ.  Нарешті, 

вказують автори аналітичної довідки, в рамках прийнятої Європейською 

Радою навесні 2010 року стратегії соціально-економічного розвитку 

Європейського Союзу на період до 2020 року «Europe2020» було ухвалено 

одну з її семи флагманських ініціатив – «Цифровий порядок денний для 

Європи» (Digital agenda for Europe). Саме ця галузева стратегія є основним 

нині діючим проектним документом з розвитку інформаційної сфери ЄС. 

Ініціатива направлена на досягнення двох цілей: забезпечення глобальної 

конкурентоспроможності ЄС через розвиток та імплементацію ІКТ, а також 

вихід на новий рівень використання цифрових технологій в усіх сферах і 

верствах європейського суспільства. Межі й механізми узгодження «Digital 

Agenda for Europe» з національними законодавствами і проектами країн-

членів ЄС ґрунтуються на acquis communautaire ЄС – правовій системі 

Європейського Союзу, що включає акти законодавства Європейського 

Союзу, які прийнято на усталених правових практиках в рамках 

Європейського співтовариства, спільної зовнішньої політики, політики 

безпеки і співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. Тобто, 

впровадження цієї ініціативи засновано на спільному правовому доробку ЄС. 

Зобов’язання національних урядів щодо їх виконання зводяться до 

необхідності дотримання стандартів, приписів та рішень, що поширюються 

на весь ЄС. Одним із ключових механізмів імплементації завдань 

«Цифрового порядку денного» у країнах-членах ЄС є домовленості, 

досягнуті у рамках консультацій і на підставі оперативних експертних 

досліджень. [26, с. 7-15] 

Вважаємо для України, яка прагне стати державою з розвиненим 

інформаційним простором, на шляху запровадження ІКТ у всіх сферах 
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діяльності необхідно вивчити та проаналізувати досвід країн ЄС, тому  

охарактеризуємо законодавство, національні проєкти та системи державного 

управління деяких континентальних європейських країн у галузі розвитку 

інформаційних технологій та інформаційного суспільства. Вважаємо, що 

досвід Швеції та ФРН може становити інтерес для України в першу чергу 

тому, що в даній галузі ці дві країни є європейськими лідерами і 

«генераторами ідей» (останнє стосується передусім Швеції), Австрія являє 

собою приклад держави, яка при порівняно обмежених ресурсах розвитку й 

конкурентному потенціалі спромоглася знайти власну нішу у світовому 

розподілі праці саме за допомогою інформаційних технологій, а Польщі у 

зовсім недавньому минулому довелося долати проблеми й «хвороби зросту» 

доволі схожі на ті, що стоять нині перед Україною – у тому числі і в 

інформаційній сфері. До того ж, прийнято вважати, що це ментально близька 

до нас країна, а отже, її досвід може виявитись особливо ефективним на 

українському ґрунті. [26, с. 15] 

Почнемо з однієї із провідних у цій галузі країни – Швеції. Зазначимо, 

що Королівство Швеція є одним зі світових лідерів у сфері розвитку ІКТ. 

Проєкти, спрямовані на запровадження електронного врядування  у Швеції, 

мають свій початок ще з 1997 року,  коли шведський уряд ініціював проєкт 

Government eLink (GeL), метою якого було забезпечення безпечного 

інформаційного обміну між урядовими установами та їх клієнтами. У вересні 

2000 року для обговорення розвитку електронного врядування було створено 

«Публічний електронний форум» (Public eForum), кооперативну раду 

урядових агентств якого складали члени правління різних агентств. В кінці 

2004 року уряд Швеції запустив новий портал електронного уряду – 

sverige.se. У січні 2006 року в якості одного з центральних консультативних 

та координаційних органів уряду у сфері впровадження електронного 

урядування було створене Шведське агентство адміністративного розвитку 

(Swedish Administrative Development Agency, Verva). У березні 2009 року на 
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заміну Агентству уряд створює Делегацію електронного уряду, до 

компетенції якого перейшло керівництво та координація розвитку 

електронного уряду. У сфері електронного урядування Швеція серед країн 

Європейського Союзу демонструє значний прогрес за всіма критеріями 

відповідно до щорічного дослідження ЄС «Порівняльна оцінка стану 

електронного урядування» (eGovernment Benchmark)» [26 с. 16-17].  

Далі розглянемо досвід Німеччини у досліджуваній нами тематиці. 

Однією з актуальних спроб оцінити нормативно-проєктне забезпечення 

сфери ІКТ у Німеччині став моніторинг під назвою «Законодавче 

регулювання доступу до інформаційного суспільства», проведений у 2012 

році Бюро оцінки технічних наслідків при Німецькому Бундестагу (Büro für 

Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB)). ФРН з самого 

початку розвитку інформаційного суспільства мала досить високі позиції у 

цій сфері і вже у 2003 році федеральний уряд представив «Програму дій у 

сфері інформаційного суспільства у Німеччині до 2006 року», яка була 

спрямована на подальше укріплення існуючих позицій і подальшу розбудову 

інноваційних послуг в державному та приватному секторах. Серед ключових 

цілей було відзначено розвиток наступних пріоритетних сфер: цифрова 

економіка; освіта, наука і рівність можливостей; електронний уряд, безпека і 

довіра в Інтернеті; eHealth (використання електронних приладів у сфері 

медицини й охорони здоров’я). Електронний уряд є в Німеччині однією з 

центральних задач. Федеральний уряд працює з 2000 року над наданням 

послуг з підтримки федерального управління онлайн. Зусилля держави у цій 

сфері знайшли свій вираз спочатку у рамках програми «Електронний уряд 

2.0», що була розрахована до 2010 року. Федеральні землі та муніципалітети 

також розробляли власні плани з онлайн-сервісу. У 2003 року уряд та землі 

уклали стратегію з електронного врядування «Німеччина онлайн», метою 

якої було поєднати наміри центрального уряду із відповідними ініціативами 

на рівні земель та муніципалітетів. З 2010 року питання впровадження та 
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успішного функціонування концепції електронного уряду належать до 

центральних компетенцій Ради з ІТ-планування. У 2010 році Рада погодила 

«Національну стратегію з питань електронного уряду», на підставі якої 

федеральний уряд, землі та муніципалітети вперше разом погодили 

подальший розвиток електронного адміністрування через Інтернет. Стратегія 

базується у тому числі на Мальмській декларації Європейського Союзу від 

18 листопада 2009 року, погодженої на міністерській конференції з питань 

електронного уряду. [26, с. 26-29]. 

На нашу думку, досвід Німеччини у запровадженні ІКТ на всіх рівнях 

людської діяльності дуже цікавий для України,зважаючи на те, що активну 

позицію у практичному вирішенні питань і завдань інформатизації країни 

поряд з федеральним урядом зайняли землі та муніципалітети. Гадаємо, що в 

Україні для органів місцевого самоврядування в умовах проведення 

адміністративних реформ та децентралізації влади така активна позиція 

могла б слугувати прикладом для прийняття самостійних рішень в даному 

напрямку.   

Звернімося до прикладу Австрії у досліджуваному питанні. В Австрії у 

сфері інформаційного суспільства держава відіграє в основному 

координаційну та регулятивну роль. Водночас в країні діє фундаментальне та 

добре продумане законодавство, що складається, насамперед, із Закону про 

електронний уряд, Закону про електронний підпис та Закону про порядок 

адміністративних процедур, а також великого корпусу інших нормативно-

правових актів. Особлива увага приділяється розбудові систем електронного 

урядування, існує система стимулювання ІТ-індустрії. Країна відноситься до 

світових лідерів за показниками е-урядування та е-демократії. Австрія 

усвідомлює, що малі країни мають шанси бути конкурентоспроможними у 

світовій економіці лише відшукавши певні ніші. Відправною точкою стала 

орієнтація на міжнародні критерії до покращення своїх позицій у сфері 

інформаційних технологій у майбутньому [26, c. 35-37]. 
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На нашу думку, для нашої країни є актуальним досвід Польщі, адже 

вона є нашим сусідом на кордоні з ЄС. Польща надає певні державні 

електронні послуги на загальній платформі ePUAP порталу державних 

послуг. Для підвищення доступності та якості цих послуг, розробці нових 

передбачається надання підтримки державним органам Польщі та проєктам, 

метою яких є підвищення функціональної сумісності із системами державних 

архівів. Результатом цього стало ефективне використання інфраструктури, із 

забезпеченням достатнього рівня безпеки систем і систем зберігання та 

захисту даних у сфері ІКТ. За даними Європейської комісії, економічні 

вигоди від більш широкого спільного використання та повторного 

використання інформації державного сектора становлять близько 140 млрд 

євро на рік для всього ЄС. Обмін даними та державними ресурсами несе не 

тільки економічні вигоди, але і сприяє прозорості підзвітності держави і 

розширенню участі громадян у процесі управління. [26, с. 49]. 

 В Польщі впроваджувати IT-рішення в сфері обслуговування громадян 

розпочали ще в 1990-х роках з початком роботи проекту PESEL — 

центрального реєстру номерів, які обов’язково надаються всім полякам. 

Власний номер використовується в онлайн-реєстрах та допомагає 

ідентифікувати людину, починаючи від відвідування лікаря та закінчуючи 

перенесенням номеру до іншого мобільного оператора. Створення більш 

амбітних проектів в Польщі на той час не дозволяв частково рівень 

комп’ютеризації в тій частині Європи, а також стан економіки польської 

держави. У зв’язку із цим була прийнята програма «Цифрова Польща» 

(Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020). Метою програми стало 

зміцнення цифрових фондів для національного розвитку: загальний доступ 

до високошвидкісного інтернету, ефективні та зручні публічні електронні 

послуги, рівень цифрової компетентності громадян й урядовців, що постійно 

зростає. Сьогодні в Польщі існує спеціальне міністерство (Міністерство 

цифровізації або діджиталізації — Ministerstwo Cyfryzacji), діяльність якого 
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присвячена виключно впровадженню сучасних технологій з метою 

спрощення: спілкування з державою та держслужбовцями; створення та 

ведення бізнесу в Польщі. Починаючи з 2015 року, усі реформи, прийняті в 

рамках «Цифрової Польщі» рухаються в напрямку повної діджиталізації 

послуг. Тепер, навіть популярний у Польщі державний «проєкт 500+» 

(соціальні виплати для дітей, ними, до речі, можуть скористатися навіть 

емігранти), також передбачає онлайн-подачу заявки. Таким же чином через 

онлайн-банкінг, можна створити для себе так званий довіренний 

профіль eGO, який існує в рамках вищезгаданої польської системи ePUAP. 

Ця система дозволяє публічним установам надавати громадськості 

адміністративні послуги через електронні засоби комунікації. У напрямку 

повного «оцифровування» йде й процес контролю та прозорості державних 

установ та урядовців, що сприяє участі громадян в управлінні та аналізі 

прийнятих рішень. Сьогодні, один з найважливіших проєктів, який розвиває 

міністерство це — проект mObywatel, та його два підпроєкти: mDokumenty – 

які дозволяють мати в смартфоні водійські права та особисте посвідчення 

 (ID-карту) – українським аналогом є внутрішній паспорт; mWeryfikator – 

який дозволяє перевіряти такі електронні документи та їх чинність, в тих же 

управліннях, в поліції та навіть в готелях. Тож у найближчому майбутньому 

поляки зможуть не носити з собою оригінали документів, наприклад при 

відкритті рахунку в банку, при голосуванні, в органах реєстрації актів 

цивільного стану. Пілотний проект успішно стартував у 2017 році та чекає 

загального впровадження по всій території Польщі [21].  

Звичайно очевидно, що країни Європейського Союзу досягли значного 

досвіду в системі нормативно-проєктного забезпечення запровадження 

інформаційних технологій, тому його вивчення має таке важливе значення 

для України, оскільки національна політика і стратегія розвитку 

інформаційного суспільства ще потребує значного доопрацювання, на шляху 

подальшої інтеграції до ЄС.  

https://mojafirma.org/biznes-v-polshe
https://mojafirma.org/kak-poluchit-500-zlotych-na-rebenka-v-polshe
https://www.epuap.gov.pl/
https://nachasi.com/2018/01/31/digital-poland/
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2.2. Запровадження норм міжнародних стандартів для переходу 

документообігу у державних установах України до європейського 

стандарту 

 

 

В наш час, коли високі технології знайшли широке застосування у 

повсякденному житті, інформація належить до основних засобів, які 

використовує організація, поряд з людськими ресурсами, капіталом, 

матеріалами й технологією. Завдяки швидкому розвитку інформатизації 

суспільства інформація перетворилася на стратегічний потенціал діяльності 

організацій. У свою чергу,  значна частина інформаційних даних організацій 

міститься у документах, звідси і випливає значення керування 

документаційними процесами для ефективної діяльності.  

Починаючи із 1990-х років країни з високим рівнем розвитку економіки 

приділяють значну увагу законодавчій базі керування документованою 

інформацією, оскільки її значення виросло до рівня економічного чинника в 

якості економічного чинника та засобу правового регулювання.  

Наразі є актуальними дослідження вчених у сфері організації 

діловодства та запровадження електронного документообігу, які направлені 

на перегляд існуючих нормативних актів, видання інших з урахуванням 

нових інформаційно-комунікативних форм та методів керування 

документаційними процесами у сучасному публічному адмініструванні та 

бізнесовій структурах. Це доводить, що сучасні процеси керування 

документацією, зокрема, в публічному управлінні, є невід’ємною частиною 

вітчизняних інформаційних процесів, які можливо розглядати лише з 

урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн ЄС. 

Важливо розуміти, що прийнятий у 2004 році Закон України 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» поклав початок механізму адаптації 
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законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, 

необхідні для ефективного правотворення та правозастосування, що надало 

широке підґрунтя для виведення вітчизняного нормотворчого процесу на 

новий рівень, гармонізуючи його з міжнародними нормами і стандартами. 

Метою Загальнодержавної програми стало досягнення відповідності правової 

системи України acquis communautaire (в нашій роботі вже зазначалося це 

поняття) з урахуванням критеріїв, що висуваються до держав, які мають 

намір вступити до Європейського Союзу [79].  

Вже з метою поширення в національній інформаційній сфері 

міжнародних ідей розвитку цифрової культури та здійснення гармонізації 

нормотворчої сфери з міжнародними нормами в даному напрямку, було 

прийнято низку законодавчих актів, таких як Закон України «Про Основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки» [111]; Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні, 

затверджену розпорядженням кабінету міністрів України 

від 15 травня 2013 року № 386-р, в якій зазначалась необхідність здійснення 

державного впливу та формування окремої державної політики в даній сфері, 

визначеній в документах Женевського (2003 року) та Туніського (2005 року) 

всесвітніх самітів з питань розвитку інформаційного суспільства, а також в 

Окінавській хартії  з розвитку глобального інформаційного суспільства (2000 

року) і в Стратегії розвитку Європейського Союзу «Європа-2020»    

(2010 року) [120]; також було прийнято Концепцію розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки із затвердженням плану 

заходів щодо її реалізації, ухвалену розпорядженням Кабінету міністрів 

України від 17.01.2018 №67-р [119] та Концепцію розвитку електронного 

урядування в Україні, схвалену розпорядженням Кабінету міністрів України                                           

від 20 вересня 2017 року № 649-р [118]. Мусимо визнати, що коли світова 

спільнота вибудовує сучасний інформаційний простір, який майже не 

залишає між собою кордонів, Україна, в умовах інтеграції до європейського 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text
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простору, не може залишатися осторонь й зобов’язана на законодавчому 

рівні приймати рішення щодо уніфікації національних нормативно-правових 

актів узгоджуючи їх з міжнародними нормами. 

Очевидно, що з точки зору інтеграції з ЄС, під час розробки 

національних документів важливою є орієнтація на eIDAS (Положення 

Європейського парламенту та Ради ЄС щодо електронної ідентифікації та 

послуг інтероперабельності) та EIF (Європейські рамки 

інтероперабельності) [146]. Такий напрямок дій зможе у майбутньому 

забезпечити транскордонну електронну взаємодію та надання 

транскордонних електронних послуг. Тому досягнення інтероперабельності 

та забезпечення електронної взаємодії різних систем органів публічної влади 

було визначено одним із головних пріоритетів Цифрового порядку денного 

для Європи-2020 та Європейського плану дій у сфері е-урядування на 2011–

2015 роки як необхідної умови для формування єдиного цифрового ринку 

Європи та надання транскордонних послуг». [130, с. 20]. Саме тому питання 

Гармонізації цифрового простору України з цифровими ініціативами, 

цифровим порядком денним для Європи (Digital Agenda for Europe) та 

єдиним цифровим простором (Digital Single Market) стало пріоритетним 

напрямком Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету міністрів України                                                                      

від  17 січня 2018 року№ 67-р  [142, 119]. Затверджений план заходів щодо 

реалізації вказаної Концепції передбачає долучення України до Програми ЄС 

Interoperability Solutions for European Public Administrations 2, проєктів                     

e-CODEX, e-Invoicing, а також ініціативи Single Digital Gateway. 

Забезпечення електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів та 

розвиток інфраструктури інтероперабельності є головним викликом для 

розвитку електронного урядування в Україні, а долучення до 

вищеперерахованих програм дасть змогу забезпечити розвиток 

інтероперабельності та електронних послуг в Україні відповідно до вимог ЄС 
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(формати, стандарти, регламенти, технічні рішення). Не поступається по 

пріоритетності й напрям електронної ідентифікації (eID), який передбачає 

імплементацію в Україні норм регламенту ЄС eIDAS 

(від 23 липня 2014 року № 910/2014), зокрема запровадження транскордонної 

електронної ідентифікації, автентифікації та долучення до проєктів ЄС [146]. 

Розвиток зручної, безпечної та доступної електронної ідентифікації є 

головною передумовою для запровадження електронних послуг, електронної 

комерції та електронної взаємодії учасників економічних взаємовідносин. 

Інтеграція державного веб-порталу відкритих даних України data.gov.ua до 

центрального європейського порталу відкритих даних heuropeandataportal.eu 

та data.europa.eu є головним завданням цього напряму. Центральний 

європейський портал відкритих даних вважається точкою входу до відкритих 

даних установ та організацій Європейської Комісії, а також держав - членів 

ЄС. Він установлює єдині вимоги до політики розвитку відкритих даних та 

вимоги до їх стандартів [119]. 

Якщо розглянути актуальність приведення системи української моделі 

роботи з документами (управління документацією) до європейських 

стандартів, то можна побачити, що вона викликана необхідністю приведення 

інформаційних процесів до міжнародної уніфікації та стандартизації в цьому 

напрямку. Міжнародна спільнота вже давно зрозуміла, яке важливе значення 

має керування документаційними процесами та інформацією в організаціях 

чи установах різної форми правління та будь-якої національної системи 

діловодства. Саме тому глобалізація сучасних економічних і суспільних 

процесів зумовила необхідність міжнародної уніфікації та стандартизації 

інформаційних процесів. Важливу роль тут відіграє Міжнародна організація 

зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO) метою 

діяльності якої є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від 

різних країн стандартів [39, с. 4]. Зважаючи на зміни в публічному 

адмініструванні, які відбувалися за умов реформування та євроінтеграції 

https://data.gov.ua/
https://www.europeandataportal.eu/en/homepage
https://data.europa.eu/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#top
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країни, а також, враховуючи швидкий розвиток комунікативних технологій, 

вітчизняні стандарти категорії «інформація та документація» за останні 

20 років зазнали декілька перетворень та гармонізацій з міжнародними 

стандартами. Останні зміни відбулися у 2018 році, відповідно до наказу «Про 

прийняття та скасування національних стандартів, прийняття поправки до 

національного стандарту» виданого Державним підприємством «Український 

науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації 

та якості» від 5 грудня 2018 року № 464 [6]. В додатку А наведено повний 

перелік прийнятих наказом національних стандартів, які гармонізовані з 

міжнародними стандартами. В нашому тексті ми наведемо лише ті, які були 

прийняті на заміну широко вживаних в документаційних процесах. Таким 

чином: 

1) стандарт ДСТУ ISO 3297:2018 (ISO 3297:2017, IDT) «Інформація та 

документація. Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN)» був 

прийнятий на заміну ДСТУ 4515:2006; 

2) стандарт ДСТУ ISO  5127:2018  ISO  5127:2017,  IDT «Інформація та 

документація. База та словник термінів» був прийнятий на заміну 

ДСТУ ISO 5127:2007;  

3) стандарт ДСТУ ISO 15489-1:2018 (ISO 15489-1:2016, IDT) 

«Інформація та документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та 

принципи» був прийнятий на заміну двох: ДСТУ 4423-1:2005, ДСТУ 4423-

2:2005;  

4) до стандарту ДСТУ ISO 27729:2018 було внесено /Поправку 

№ 1:2018 (ISO 27729:2012/Cor 1:2013, IDT) Інформація та документація. 

Міжнародний стандартний ідентифікатор назв (ISNI) [6]. Майже 20 інших 

стандартів з переліку віднесених до категорії «Інформація та документація» 

були гармонізовані з міжнародними стандартами – вперше. На нашу думку, 

це доводить, що в умовах сьогодення  розв’язання питань, які відносяться до 

створення, обліку та володіння інформацією, набувають великого значення 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=80047
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для інформаційного суспільства та потребують вирішення у відповідності до 

норм міжнародного законодавства. 

Визначення вимог до форматів даних електронного документообігу в 

органах державної влади, затверджених наказом Державного агентства з 

питань електронного урядування України від 07.09.2018 № 60 стало ще 

одним кроком у напрямку гармонізації вітчизняних актів з Європейським 

законодавством [80]. Більш детальне пояснення змісту цього наказу дають у 

своєму дослідженні фахівці Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ 

А. Гречко і А. Мелащенко, які зазначають, що – якщо файл (контейнер) 

відповідає специфікації формату ZIP та вимогам стандарту «ISO/IEC 21320-

1:2015 Information technology – Document Container File – Part 1: Core 

(Інформаційні технології – Файл контейнера документа – Частина 1: Зміст)», 

то формат даних такого файлу (контейнера) в свою чергу має відповідати 

вимогам національного стандарту «ДСТУ ETSI EN 319 162- 1:2016 

Електронні підписи й інфраструктури (ESI). На їхню думку електронний 

документ нового формату міститиме як безпосередньо текст документу, так і 

електронні підписи всіх відомств і установ, що брали участь у його 

створенні, в якості атрибутів цього електронного документу. Перехід на цей 

стандарт дасть змогу: уніфікувати формат електронних документів; 

спростити документообіг між відомствами; полегшити обмін даними та 

інтероперабельність між різними службами підписування та валідації; 

розпочати впровадження державного електронного архіву; розширити 

транскордонну взаємодію українських установ та відомств [10, с. 52]. 

Також у процесі дослідження питання щодо запровадження норм 

міжнародних стандартів для переходу документообігу у державних 

установах України до європейського стандарту було б несправедливо обійти 

увагою сферу забезпечення безпеки та захисту здійснення інформаційної 

діяльності. Можемо зазначити, що прийняття вітчизняної нормативно-

правової і термінологічної бази у сфері електронних комунікацій, захисту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18
http://hpc-ua.org/hpc-ua-18/files/proceedings/8.pdf
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інформації, інформаційної та кібербезпеки, гармонізації нормативних 

документів відповідно до міжнародних стандартів і стандартів ЄС та НАТО 

стало головною метою введеної в дію Указом Президента 

від 27 січня 2016 року Стратегії кібербезпеки України, а також інших 

відповідних правових актах законодавства [114]. 

Оскільки Україна має на меті долучитися до процесів розвитку 

інформаційного простору, розширення горизонтів у своїй діяльності та 

євроінтеграції, вона повинна бути готовою прийняти міжнародний досвід, 

шляхом гармонізації вітчизняного законодавства до світових стандартів. За 

останні роки наша країна, як ніколи наблизилася до реалізації амбітних 

планів досягти високого рівня розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій, тому, ми вважаємо, що адаптування вітчизняного законодавства 

до стандартів країн членів ЄС є головним напрямком сучасної державної 

політики.   

 

 

2.3. Тенденції впровадження системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади в рамках Стратегії реформування державного 

управління України на період до 2021 року 

 

 

У цьому підрозділі виокремимо тенденції впровадження системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади в рамках Стратегії 

реформування державного управління України на період до 2021 року 

Розбудова в Україні національної системи електронного урядування та 

інформаційного суспільства сприятиме розв’язанню таких проблем як:  

- непрозорість, неефективність, закритість, високий рівень 

корумпованості органів публічної влади;  

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016
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- формування механізмів децентралізації, деконцентрації, дерегуляції 

демократичного контролю та участі громадян у розробці та реалізації 

державної політики;  

- повернення довіри громадян до інститутів та посадовців державної 

влади та місцевого самоврядування [129, с. 11].  

Говорячи про державну політику, її можна визначити так: «державна 

політика – це ухвалене на конституційних засадах із залученням 

громадськості стратегічне рішення з чітким визначенням результатів, яке є 

засобом забезпечення суспільних потреб у тій чи іншій сфері і реалізується 

органами державного управління» [49, c. 67]. Загалом основну роль у 

здійсненні державної політики у демократичній державі відіграють 

законодавчі й виконавчі органи влади, а також громадські об’єднання та 

організації, тобто громадськість. Тому для дієвого впровадження державної 

політики слід активно залучати громадян до процесу вироблення державної 

політики з метою підтримки з боку тих, на кого державна політика і 

направлена [50, c. 34]. Більш того, успіх у досягненні визначених цілей є 

головним результатом державної політики, яка знаходить своє відображення 

у програмах діяльності уряду, національних, державних, регіональних і 

галузевих програмах, концепціях, державному бюджеті тощо. Державні 

програми – це важливий механізм реалізації державної політики, адже вони є 

документами, які визначають стратегію розв’язання важливих проблем 

загальнодержавного значення і включають комплекс взаємопов’язаних 

заходів для досягнення цілей, узгоджених за термінами їх реалізації та 

складом виконавців [53, c. 174]. Відповідно, впровадження електронного 

врядування є одним із основних факторів реалізації державної політики у 

будь-якій сфері на демократичних засадах. 

На думку вітчизняних фахівців, запровадження електронної взаємодії 

органів державної влади як складової електродного урядування є одним із 

основних пріоритетів і повністю відповідає державній політиці, яка на 
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сьогодні формалізована в таких нормативно-правових актах як Стратегія 

сталого розвитку «Україна-2020» [116],  Стратегія реформування державного 

управління України на період до 2021 року [19], Угода про Коаліцію 

депутатських фракцій «Європейська Україна» [137], Програма діяльності 

Кабінету Міністрів України [92], Угода про Асоціацію між Україною та ЄС 

[136], Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні [120], 

Національна програма інформатизації [106], тощо. У Білій книзі з 

електронного урядування сформульовані основні стратегічні завдання щодо 

створення єдиної системи електронної взаємодії [4]. Так, перш за все, 

необхідно визначити основні результати адміністративної реформи в Україні, 

яка має проводитися з урахуванням запровадження електронного урядування, 

що саме є результатом цієї реформи в частині структури, функцій і завдань 

органів публічної влади. Надалі необхідно здійснити інвентаризацію 

нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери України, 

насамперед, у напрямку запровадження європейських норм і стандартів 

реалізації державної інформаційної політики, використання вітчизняного та 

зарубіжного досвіду [129, с. 11 ].  

Щодо ролі новітніх технологій, то Ю. Палагнюк у своїй монографії 

«Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: 

європейський досвід та Україна» відзначала, що  Інтернет у 21 столітті вже 

відіграє роль «п’ятої» влади в країні, яка стає такою самою важливою як і 

«четверта влада» преси і ЗМІ 20 століття [52, с. 42]. У цій своїй роботі, а 

також в інших, зокрема у кандидатській дисертації «Політологічний аналіз 

медіа реформ у сучасній Україні та Республіці Польща» вона наголошувала 

на важливості забезпечення різних прав і свобод в демократичній державі, у 

тому числі й свободи ЗМІ [57]. 

У навчальному посібнику «Електронне урядування та електронна 

демократія» (виданого за підтримки Швейцарської агенції розвитку та 

співробітництва в рамках програми «Електронне врядування задля 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/849-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://cdn.regulation.gov.ua/8d/f3/4c/32/regulation.gov.ua_File_196.pdf
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підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що реалізується Фондом 

Східна Європа та Фондом InnovaBridge спільно з Міністерством цифрової 

трансформації України) зазначається, що забезпечення роботи електронного 

уряду неможливе без застосування механізмів електронної взаємодії органів 

публічної влади за єдиними правилами [25]. При цьому інформаційні 

системи органів публічної влади, на думку фахівців, мають взаємодіяти між 

собою, обмінюючись необхідною інформацією в автоматичному 

(автоматизованому) режимі, але автоматизація органів публічної влади в 

Україні найчастіше відбувалася безсистемно, за відсутності загального 

центру, що спрямовує і координує розвиток електронного урядування та 

електронної демократії. Були відсутні єдині стандарти електронного 

документообігу у застосуванні різноманітних систем документообігу в 

органах державної влади, які були неузгоджені між собою щодо взаємодії на 

нормативному, організаційному, семантичному та технічному рівні. 

Зазначене вище зумовило необхідність створення єдиної системи 

електронної взаємодії. По суті, єдина система електронної взаємодії являє 

собою набір типових рішень і стандартів, що дозволяють інформаційним 

системам відомств різних рівнів, будь-то державні або місцеві, 

безперешкодно взаємодіяти між собою, а також з Єдиним державним 

порталом адміністративних послуг» [129, с. 7]. 

Саме тому, 18 липня 2012 року Постановою Кабінету міністрів України 

№ 670 «Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади» були 

затверджені вказівки Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям щодо здійснення 

заходів з метою організації впровадження системи електронної взаємодії 

органів виконавчої влади. Тодішньому Державному агентству з питань 

електронного урядування (сьогодні це – Міністерство цифрової 

трансформації України) було надане доручення щодо забезпечення 

https://egap.in.ua/
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структурних підрозділів з діловодства органів виконавчої влади засобами 

електронного цифрового підпису та технічними засобами, необхідними для 

функціонування зазначеної системи, а також забезпечення технічної та 

технологічної підтримки процесів створення, відправлення, передавання, 

одержання, зберігання, оброблення та використання електронних документів 

і копій паперових документів в електронному вигляді. На сьогодні Постанова 

Кабінету міністрів України  вже не є чинною, але нею було започатковано 

впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади [18].   

Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) 

(далі - система взаємодії) регулюється Законом України про «Про електронні 

документи та електронний документообіг  і Постановою Кабінету міністрів 

України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської 

діяльності». Постанова визначає електронну форму діловодства як основну 

для установ і підприємств державного сектору, а також, наголошує, що 

єдиною допустимою формою юридично значимої взаємодії органів 

виконавчої влади між собою є система електронної взаємодії органів 

виконавчої влади. Даною постановою також регламентується організація 

системи взаємодії в електронній формі та визначаються загальні засади 

організації юридично значимої взаємодії органів в електронній 

формі [78, 17]. Ефективне функціонування системи взаємодії в Україні 

забезпечується із урахуванням норм Закону України «Про електронні довірчі 

послуги» щодо застосування в ній електронного цифрового підпису та 

елементів позначки часу [77]. Також, відповідно до Типової інструкції з 

документування управлінської інформації в електронній формі та організації 

роботи з електронними документами в діловодстві, електронного 

міжвідомчого обміну, система електронного документообігу установи 

повинна відповідати вимогам законодавства до форматів даних, сервісу 

інтеграції до системи взаємодії та вимогам нормативно-правових актів у 

сфері захисту інформації. Забезпечення захисту інформації покладається на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/670-2012-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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керівника підприємства [17]. У додатку Б зазначено мету створення Системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади, функції та переваги 

запровадження. 

У Регламенті організації взаємодії органів виконавчої влади в 

електронній формі надано визначення СЕВ ОВВ як державної 

телекомунікаційної системи, призначеної для автоматизації процесів 

створення, надсилання, передачі, одержання, оброблення, використання, 

зберігання, знищення документів в електронній формі, що не містять 

інформації з обмеженим доступом, із застосуванням кваліфікованого 

електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки, а також 

організації міжвідомчого моніторингу щодо виконання управлінських 

рішень. ЇЇ пріоритетною формою визнана взаємодія з іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами, 

підприємствами незалежно від форми власності та інститутами 

громадянського суспільства, які в установленому порядку підключилися до 

системи взаємодії. Держателем системи взаємодії є Міністерство цифрової 

трансформації, адміністратором – державне підприємство «Державний центр 

інформаційних ресурсів України», що несе відповідальність за забезпечення 

системою захисту від несанкціонованого цілеспрямованого порушення 

цілісності, модифікації (спотворення) та видалення інформації, що 

обробляється в СЕВ ОВВ. Державне підприємство «Державний центр 

інформаційних ресурсів України» є державним унітарним підприємством і 

діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній 

власності [17]. У додатку В можемо побачити атестат відповідності 

КСЗІ №14758 виданий Держспецзв’язку у 2017 році, що засвідчує про 

забезпечення захисту інформації системи електронної взаємодії органів 

виконавчої влади версії  2.0 на відповідному рівні.  

Неможливо переоцінити важливість впровадження системи взаємодії 

органів виконавчої влади в рамках виконання завдань поставлених 
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Стратегією реформування державного управління України на період 

до 2021 року [19]. Стратегія реформування державного управління України 

та План дій з її реалізації були розроблені на основі європейських принципів 

державного управління, визначених Програмою SIGMA (Support for 

Improvement in Governance and Management – це спільна ініціатива, створена 

ЄС і Організацією економічного співробітництва та розвитку задля оцінки 

якості держслужби, сервісів і управління в країнах світу, від якої суттєво 

залежить фінансова допомога й інвестиції ЄС). Так за оцінками SIGMA 

впродовж 2018 року до системи електронної взаємодії органів виконавчої 

влади було підключено 193 органи влади, установи та організації. Таким 

чином, електронна міжвідомча взаємодія впроваджена у 673 організаціях. 

Щоденно в системі СЕВ ОВВ пересилається близько 5 400 електронних 

документів. До СЕВ ОВВ підключено всі міські ради міст обласного 

значення, 336 РДА, 8 міст обласного значення та 12 територіальних 

громад (рис. 2.2.) [28, с. 32]. 

Ймовірно, що на теперішній час ці показники значно збільшилися, 

оскільки Постановою Кабінету міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі 

питання документування управлінської діяльності» визнано систему 

взаємодії  основною формою взаємодії органів виконавчої влади між собою, 

а також зазначено, що учасниками системи взаємодії  можуть стати юридичні 

особи публічного та приватного права, які в установленому порядку 

підключилися до системи взаємодії [17]. 

Що ж стосується заявленої кількості 5 400 одиниць обміну 

електронними документами між учасниками системи взаємодії за добу, то її 

дійсність можна довести за допомогою статистичних даних офіційного сайту 

Державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів 

України» в меню «СЕВ ОВВ» ( рис. 2.3.). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#top
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/03_zvit_ukr_web.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n1251
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Рис. 2.2. Впровадження електронного документообігу в публічному 

управлінні України у 2018 році за даними Програми SIGMA  

Джерело: [28, с. 32] 

 

 

Рис. 2.3. Щотижнева статистика обміну документами між 

центральними та виконавчими органами влади СЕВ ОВВ  

Джерело:  [15] 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/03_zvit_ukr_web.pdf
http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organ/statistika-sev-ovv/
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Розглянемо для прикладу статистику проходження документів через 

систему взаємодії у листопаді 2019 року (див. рис. 2.3.). На ній можна 

побачити спад статистичних даних, що припадає чітко на вихідні дні, коли 

інформаційного обміну не відбувається. У робочі дні за статистикою 

електронний документообмін державного сектору дійсно складає в 

середньому 5 000 одиниць. Якщо проаналізувати максимум, який припав 

на 11 листопада 2020 року, то можемо пов’язати його з виходом Указу 

Президента України від 08 листопада 2019 року № 837/2019 «Про 

невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» [107]. На 

нашу думку, цей документ повинен був терміново бути доведеним до 

Центральних органів виконавчої влади для ознайомлення та врахування в 

роботі. Таким чином, можна побачити принцип оперативності процесу в дії 

(у п’ятницю, 08.11.2019 управлінський документ набув чинності, а вже в 

понеділок 11.11.2019 відповідні державні органи отримали його в роботу),   

це, на нашу думку відповідає заявленій меті запровадження системи 

взаємодії. Продовжуючи  наше дослідження, можемо проаналізувати, що 

вартість відправки  Укрпоштою одного листа в середньому зараз складає біля 

10 грн. (вартість конверта – до 0,50 грн., вартість літерної поштової марки – 

9 грн.), тож, за попередніми розрахунками, на відправленні документів, 

тільки за добу, маємо економії до 50 000 грн. державних коштів [16]. Отже, 

окрім економії на витрати поштових відправлень, сюди можна ще добавити 

економію на витрати щодо засобів друку та паперу. Таким чином, можемо 

зазначити, що система взаємодії відповідає заявленій меті щодо скорочення 

державних витрат, максимально відповідає покладеним на неї функціям та 

вирішує поставлені перед нею завдання щодо реалізації створення єдиного 

інформаційного простору для реєстрації, приймання, аналізу та зберігання 

організаційно-розпорядчих документів органів виконавчої влади в 

електронному вигляді із застосуванням засобів електронно-цифрового 

підпису. Одночасно зазначаємо, що оптимізація та підвищення ефективності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019
https://www.ukrposhta.ua/ua/taryfy-literni-poshtovi-marky


58 

 

роботи органів виконавчої влади шляхом впровадження електронної 

міжвідомчої взаємодії та електронного документообігу входить до 

пріоритетного напрямку стратегічних засад реформування державного 

управління, тому для успішного вирішення цих завдань концепцією розвитку 

електронного урядування в Україні передбачена модернізація державного 

управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 

установ [85].  

Підсумовуючи, можемо сказати, що система взаємодії органів 

виконавчої влади на сьогодні має усі можливості для ефективного вирішення 

питання удосконалення організації сучасного діловодства в управлінській 

сфері орієнтуючись на розвиток інформаційного суспільства через залучення 

новітніх технологій. Це дасть змогу вирішити нагальні потреби та значно 

скоротити матеріальні витрати, людські та робочі ресурси, а також сприятиме 

оперативності прийняття управлінських рішень, що є головною метою 

реформування державного управління в Україні. 

 

Висновки до другого розділу 

 

На основі аналізу відповідних джерел вітчизняного та зарубіжного 

законодавства, практики їх реалізації, наукових праць, здійснено 

дослідження проблематики адміністративно правового регулювання 

електронного документообігу в умовах електронного урядування у сфері 

публічного управління в Україні, а також сформульовано наступні висновки: 

1. Законодавча база Європейського Союзу складається з низки 

послідовних документів, в яких загальна стратегія чи програма складається із 

розроблених менших галузевих стратегій чи програм, які в свою чергу 

містять більш локальні проєкти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D1%80#Text
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2.  «Цифровий порядок денний для Європи» є загальноєвропейською 

галузевою стратегію, яка одночасно є складовою загальної програми 

соціально-економічного розвитку «Європа 2020».  

3. Ініціатива «Digital Agenda for Europe» являє собою основний план 

дій, спрямований на досягнення двоєдиної мети: забезпечення глобальної 

конкурентоспроможності Європейського Союзу через розвиток та 

імплементацію ІКТ, а також диджіталізацію цифрового розвитку суспільства. 

4. Загальноєвропейські стратегії формуються з урахуванням 

національних інтересів та особливостей всіх держав-членів ЄС.  

5. Концептуально національна нормативно-правова база та основні 

положення українського законодавства щодо розвитку інформаційного 

суспільства загалом відповідають основним принципам та стратегічним 

орієнтирам сучасного глобального інформаційного розвитку. 

6. Очевидно, що врахування і творче використання відповідного 

досвіду інших європейських країн також є необхідним для нашої держави на 

шляху розвитку сфери електронного документообігу в умовах європейської 

інтеграції. 

7. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» поклав 

початок механізму адаптації вітчизняного законодавства та виведення 

нормотворчого процесу на новий рівень, гармонізуючи його з міжнародними 

нормами і стандартами. 

8. Втілення міжнародних стандартів, які використовують країни 

Євросоюзу, також дасть змогу удосконалити систему електронного 

документообігу не лише у сфері публічного управління нашої країни, а також 

і у господарській, економічній, підприємницькій, громадській діяльності, 

тощо.  
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РОЗДІЛ 3 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Особливості і проблеми запровадження державного 

електронного документообігу в часи становлення незалежної України 

 

В Україні напрацьовано певну нормативно-правову базу, яка у 

достатній мірі охоплює основні відносини у сфері документаційного 

забезпечення. Основоположні норми, що безпосередньо стосуються 

документообігу у державній службі, були закріплені у Конституції України. 

Статті 91, 106 (зі змінами), 117 Конституції України визначають види актів, 

шляхом видання чи прийняття яких реалізують свої повноваження 

парламент, глава держави та уряд України: Верховна Рада України приймає 

закони і постанови, Президент України видає укази і розпорядження, Кабінет 

Міністрів України видає постанови і розпорядження [33]. У правовому 

регулюванні документозабезпечення великого теоретичного та практичного 

значення набув прийнятий у 1992 році Закон України «Про інформацію»,  

який практично став першим національним законодавчим актом у цій сфері 

[100]. А одним із спеціальних законів, що належить до законодавчої бази 

діловодства та архівної справи став прийнятий у 1994 році Закон України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи», яким врегульовано 

відносини щодо формування, обліку, зберігання і використання 

Національного архівного фонду, а також інші основні питання архівної 

справи [104]. Як зазначають фахівці, сучасний темп суспільного життя 

практично визначив інтенсивність потоків документаційної інформації, її 

мобільність, надлишок і водночас недостатність. Постійне збільшення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
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кількості інформації, необхідної для прийняття правильного управлінського 

рішення, призвели до того, що традиційні методи роботи з документами 

стали нерентабельними. Інформатизація документообігу могла б забезпечити 

вдосконалення всього комплексу процесів роботи з документацією. Разом з 

тим перехід на вищий ступінь культури документообігу мав 

супроводжуватися попереднім вирішенням таких завдань як: стандартизація 

управлінської документації; упорядкування термінології; встановлення 

відповідності змісту документів управлінським процедурам; раціональне 

використання площі відображення інформації;  вдосконалення технологічних 

засобів; забезпечення системності та відкритості. [61, с. 90-94]. 

В нашому дослідженні ми можемо практично довести, що 

спроможність електронного документообігу з кожним роком зростає, а 

обсяги проходження документів через автоматизовані системи реєстрації 

збільшуються високими темпами. Для прикладу, проаналізуємо здійснення 

електронного документообігу в Головному управлінні Держгеокадастру у 

Миколаївській області за 2014-2019 роки і зможемо побачити тенденцію 

росту яку показано на графіку (рис. 3.1.1). Так за звітними даними діловодної 

служби (довідка на засідання колегії Головного управління Держгеокадастру 

у Миколаївській області), документообіг Головного управління у різні роки 

складав: 2014 року – 33 230, 2015 року – 49 056,  2016 року – 79 188, 

2017 року – 182 583,  2018 року – 211 293, 2019 року – 247 451 одиниць. 

Можна окремо розглянути 2 періоди: 1) 2014-2016 роки – коли до звітності 

входив документообіг тільки апарату Головного управління;                        

2) 2017 - 2019 роки, коли до автоматизованої системи обігу документації 

долучилися 19 районних відділів Миколаївської області, які внаслідок 

реорганізації стали структурними підрозділами Головного управління 

Держгеокадастру у Миколаївській області.  Як в першому, так і в другому 

періоді ми можемо зафіксувати стале збільшення кількості зареєстрованих 

документів, яке відбувається на нашу думку з ряду чинників, а саме: а) за 
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рахунок удосконалення засобів електронного зв’язку та ефективності роботи 

електронної пошти (на офіційному сайті зазначена електронна адреса 

установи) у зв’язку з чим  інформаційне суспільство  має можливість доступу 

до надсилання звернень електронним способом; б)  впровадження порталу 

Держгеокадастру в якому кожна особа може звернутися із електронною 

заявою до Держгеокадастру з будь-якого питання в режимі он-лайн; в) із 

встановленням нових адміністративних послуг, що надає Держгеокадастр та 

перенесенням реєстрації вже наявних адмінпослуг до автоматизованої 

системи «ДОК ПРОФ 3» (раніше відповідні записи заносились до паперових 

журналів ручним способом); г) інтегрування автоматизованої системи 

документообігу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській 

області до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, що 

сприяло росту оперативного надходження документів від різних установ. 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

Рис. 3.1. Електронний документообіг у Головному управлінні 

Держгеокадастру у Миколаївській області за період 2014 - 2019 роки 

Джерело: розроблено автором на основі [132] 
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Декілька років назад основною традиційною формою надходження 

звернень громадян було особисте звернення, тобто для подання заяви або 

клопотання особам необхідно було прибути до адміністративної будівлі 

Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області де протягом 

робочого дня працівники установи могли фізично прийняти лише обмежену 

кількість заявників. Зараз же, окрім послуг зв’язку Укрпошти і численних 

кур’єрських служб доставки, громадяни, із підвищенням інформаційної 

грамотності населення та обізнаності навичкам роботи з інтернетом, надають 

перевагу спілкуванню електронним способом з державними установами, що 

призводить до збільшення кількості звернень які надходять цілодобово. Так, 

у січні 2020 року до Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській 

області тільки клопотань і звернень стосовно розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення надійшло вже близько 2 000 одиниць 

(рис. 3. 2.), усі вони зареєстровані, потребують розгляду та кінцевої відповіді, 

а отже несуть велике навантаження на незмінну штатну чисельність 

працівників. Важко уявити собі такий обіг при здійсненні діловодства у 

паперовій формі, але й діюча нині гібридна форма, коли обіг документів 

проходить у паперовому та електронному вигляді, (відповіді заявникам 

реєструються в паперовому вигляді, а їх відсилання відбувається поштою із 

значними витратами матеріальних ресурсів та робочого часу) в цілому не 

вирішує проблем щодо економного та ефективного управління 

документацією. Ймовірно, після проходження періоду адаптації та 

впровадження в Головному управлінні електронного документообігу як 

єдиної форми ведення діловодних процесів: із нанесенням електронних 

резолюцій та накладанням електронних печаток, збереженням документів в 

електронному архіві, настане той час, коли діловодній службі Головного 

управління не буде необхідності у позаробочий час надолужувати здійснення 

реєстрації, або оформлення поштових відправлень через їх надмірну 



64 

 

кількість. Отже не залишає сумнівів той факт, що кваліфікований, не 

гібридний, а повноцінний електронний документообіг, із застосуванням 

елементів високотехнічної оргтехніки та швидкісного інтернету, має велику 

перевагу над усіма нинішніми способами здійснення документообігу.        

Але, якщо повернутися до нашого дослідження, то ми можемо 

побачити, що активне впровадження у процеси управління новітніх 

технологій справило відповідний вплив на зміст документаційного 

забезпечення, в якому виникали пов’язані з цим нові відносини, що 

потребували свого правового регулювання. З цією метою, було прийнято 

декілька спеціальних Законів України: «Про Національну програму 

інформатизації» [106], «Про електронні документи та електронний 

документообіг» [78], «Про електронний цифровий підпис» (втратив чинність) 

[76, 77]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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Рис. 3.2. Звернення громадян, які надійшли до Головного 

управління Держгеокадастру у Миколаївській області у січні 2020 року 

та знаходяться на розгляді 

Джерело: [12] 

Також не залишилося поза увагою питання наявності єдиного фонду 

документованої інформації, який і нині формується системою обов’язкового 

примірника документів встановленою в Україні ще у 1999 році відповідно до 

Закону України «Про обов’язковий примірник документів» [108]. Здавалося 

б,  у частині 5 ст. 3 цього Закону зазначено, що його дія не поширюється на 

відносини, які виникають при виготовленні документів управлінського 

характеру, однак з огляду на те, що у ст. 1 Закону дається визначення 

«документа» та інших пов’язаних із документозабезпеченням термінів, а 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14
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також, через те, що серед видів обов’язкового примірника документів у ст. 6 

Закону зазначено нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології 

та сертифікації, Закон має дуже важливе значення для документаційного 

забезпечення. Прийнятий пізніше у 2001 році Закон України «Про 

стандартизацію» (втратив чинність у 2016 році із прийняттям однойменного 

Закону) також зайняв велике значення у питаннях регулювання сфери 

документаційного забезпечення управління, особливо, для розуміння понять 

«стандартизація», «стандарт» та інших, а ще для визначення статусу 

стандартів у системі нормативно-правових актів які унормовують функцію 

документозабезпечення [115]. Визначаючи правовий статус стандарту у 

системі правових актів, Закон відносив стандарт вже до нормативних 

документів.  

Також слід приділити увагу історичному становленню підзаконних 

актів, які мали тоді неабияку важливість для реалізації процесів управління 

документацією в державному управлінні. Завдяки цим актам стало можливим 

законодавчі норми загального характеру адаптувати до потреб, завдань, 

специфічних особливостей як державних органів різних рівнів, так і 

підприємств, установ та організацій різної форми правління. Універсальним 

підзаконним нормативно-правовим актом на початку становлення 

державного управління в незалежній Україні призначеним для регулювання 

документозабезпечення у центральних і місцевих органах виконавчої влади, 

органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і 

організаціях, що належать до сфери їх відання, по праву, стала затверджена у 

1997 році Кабінетом Міністрів України Примірна інструкція з діловодства у 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, яка 

ввібрала у себе найкращий на той час досвід нормативно-правового 

регулювання радянського діловодства у поєднанні з першими надбаннями 

національної нормотворчості у цій галузі [91]. Чинність цієї Інструкції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-97-%D0%BF
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тривала близько десятиріччя, на заміну їй була прийнята Типова інструкція з 

діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, 

Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 

влади, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 

2011 року № 1242 [95]. Вона припинила свою дію із набуттям чинності 

нових, згадуваних нами у попередніх розділах, Типових інструкцій, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року 

№ 55, якими й керуються на теперішній час державні органи, органи 

місцевого самоврядування та інші [17]. Характерною ознакою всіх без 

винятку розглянутих інструкцій є той факт, що для органів місцевого 

самоврядування вони мали тільки рекомендований характер, в той час як для 

органів управління всіх рівнів були обов’язковими до виконання.  

Отже, як стверджує у своєму дослідженні О. Лаба, усі процеси 

автоматизації діловодства в історичному аспекті, а також з урахуванням 

еволюції документа в контексті розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій, у найбільш загальному вигляді можна розділити на два умовні 

етапи: 1) автоматизоване діловодство – діловодство із використанням 

документів з паперовим носієм та їхніх аналогів в електронній формі (до 

2003 року); 2) електронне діловодство – діловодство із використанням 

електронного документа (з 2003 року і дотепер). За її словами, 2003 рік 

можна вважати переломним моментом в автоматизації діловодства у зв’язку 

з ухваленням низки вищеназваних в цьому підрозділі нашої роботи Законів 

України що стосуються впорядкування електронного документообігу, які, в 

свою чергу, врегулювали на законодавчому рівні можливість використання 

електронного документа з його обов’язковим реквізитом – електронним 

цифровим підписом, як офіційного документа. Це дало початок становленню 

офіційного електронного діловодства в організаціях (установах та на 

підприємствах) України. Однак, така періодизація є умовною з кількох 

причин. По перше, 2003 року відбулося лише законодавче врегулювання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#top
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використання електронного документа з накладанням електронного 

цифрового підпису як його обов’язкового реквізиту. На практиці офіційним 

початком цього етапу можна вважати 17 січня 2006 року, коли Центральний 

засвідчувальний орган вручив перше в Україні свідоцтво про акредитацію 

Центру сертифікації ключів електронного цифрового підпису [72]. З іншого 

боку, Електронний цифровий підпис використовувався Національним банком 

України значно раніше, а саме – з 1994 року у зв’язку із запровадженням 

системи електронних міжбанківських рахунків. По друге, можливість 

впровадження електронного діловодства в організації не означає, що 

автоматизоване чи навіть традиційне діловодство – період минулого. 

Сьогодні найбільш поширеною є гібридна електронно-традиційна форма 

діловодства в організаціях. Впровадження електронного діловодства не 

означає повну відмову від паперових документів та автоматизованої роботи з 

ними [36, с. 2-3]. 

Можемо також сказати, що система електронного документообігу в 

публічному управлінні на сьогоднішній день стала невід’ємною частиною 

більш глобального застосування, ніж мала раніше в рамках однією установи 

чи підприємства, електронний документообіг з використанням електронного 

цифрового підпису став основним механізмом запровадження взаємодії між 

органами державного управління та органами місцевого самоврядування, 

суб’єктами господарювання, громадянами для створення єдиного 

інформаційного простору органів публічної влади. Саме тому питання 

нормативно-правового і організаційного характеру щодо впорядкування 

електронного документообігу в публічній сфері, його функціонування із 

застосування новітніх ІКТ ми розглядаємо у розрізі запровадження державної 

політики е-урядування в Україні з вирішенням його стратегічних питань на 

шляху до євроінтеграції. На нашу думку, бюрократична машина країни за 20 

років незалежності дуже повільно рухалася на шляху до впровадження у 

своєму управлінні різноманітних інноваційних можливостей електронного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-2006-%D0%BF/ed20130417
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документообігу. Проблеми, що пов’язані із впровадженням технологій 

електронного урядування у діяльність органів публічної влади, як вважають 

фахівці, мають міжвідомчий, міжрегіональний характер і не можуть бути 

розв’язані окремими органами виконавчої влади. [130, с. 14]. Однією з 

основних проблем яка унеможливлювала впровадження електронного 

документообігу стала несумісність систем між собою, що ускладнювала їх 

взаємну інтеграцію. Така ситуація виникла внаслідок несистемного, 

нескоординованого впровадження та розвитку систем електронного 

документообігу в органах публічної влади, відсутності уніфікованих 

форматів даних, що не тільки унеможливлювала електронну взаємодію 

публічних органів між собою при наданні ними адміністративних послуг та 

була загрозою національній безпеці держави, але й створювала значні 

труднощі для бізнесу, особливо в процесі надання електронної звітності 

контролюючим органам. Причиною такого стану була недостатність 

фінансових ресурсів, які спрямовувалися з державного бюджету на ці 

завдання, а також прогалини в організаційно - управлінській складовій 

діяльності органів влади та законодавстві України. Останнім часом Україна 

здійснює перехід до інформатизації суспільства, яке характеризується 

зростанням ролі інформації у соціальних процесах, швидкості її обробки, у 

проникненні електронно-обчислювальної техніки та заснованих на ній 

сучасних інформаційних технологій у всі сфери суспільного життя. Але 

перехід відбувається дуже повільно. У багатьох сферах нашої діяльності 

необхідно поліпшити недостатньо ефективне використання інформаційних 

технологій. Подекуди останні не використовуються взагалі. Рівень 

комп’ютеризації державних установ, комерційних структур і громадян 

України значно нижчий, ніж у провідних країнах Європи і США. 

[128, с. 55]. Також вважається, що реалізація принципу єдиних технічних 

стандартів в електронному урядуванні передбачає розробку та впровадження 

технічних регламентів, стандартів, єдиних форматів та протоколів, 



70 

 

узгоджених з відповідними міжнародними документами, що стосуються 

стандартизації та уніфікації діяльності органів публічної влади, надання 

ними адміністративних послуг, формування електронних інформаційних 

ресурсів, електронного документообігу, електронного цифрового підпису 

тощо. Порушення цього принципу взагалі унеможливлює електронну 

інтероперабельність та взаємодію органів публічної влади між собою, з 

громадянами та бізнесом. В Україні, внаслідок недотримання зазначеного 

принципу, склалася складна ситуація щодо практичного впровадження 

електронного урядування, яка погіршується через збільшення кількості 

різних інформаційних систем, котрі не можуть взаємодіяти між собою. Отже 

типізація та уніфікація в електронному урядуванні дасть можливість 

вирішити не тільки проблему сумісності різних її складових, але й суттєво 

зменшити витрати на їх розробку, впровадження та експлуатацію, підвищити 

надійність системи, а найголовніше – забезпечити безперешкодний обмін 

інформацією та сервісами між системами [130, с. 26]. 

Дослідити проблематику впровадження електронного врядування в 

публічному управлінні нашої країни ми спробуємо на практичному 

прикладі реалізації е-врядування у Миколаївській області. Так, згідно 

затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 № 4 

«Програми інформатизації «Електронна Миколаївщина» на 2018 -2020 роки» 

та проведеного експертами аналізу сучасного стану інформатизації області, 

було визначено основні проблеми, що потребували нагального вирішення 

органами місцевого самоврядування для покращення ситуації у цій сфері. 

Зокрема, були визначені такі основні проблеми як: 

1) низький рівень стандартизації діяльності, пов’язаної із 

використанням ІКТ, автоматизованих інформаційних систем, соціальних 

мереж у публічному управлінні; 
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2) недостатній розвиток інфраструктури інформатизації окремих 

територій області, відсутність мотивації ІТ-бізнесу для створення зазначеної 

інфраструктури в сільській місцевості;  

3) нереалізованість повноцінної міжвідомчої електронної взаємодії 

органів влади різних рівнів та галузей, що є ключовим фактором 

електронного урядування;   

4) недосконалість системи захисту персональних даних у 

документах, які супроводжують процедури надання послуг в електронному 

вигляді;  

5) недостатній рівень гарантування інформаційної безпеки 

інформаційно-телекомунікаційних систем, що використовуються органами 

публічного управління області;  

6) низький рівень забезпеченості державних службовців сучасними 

засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням;  

7) відсутність структурованих кабельних систем у районних 

державних адміністраціях; високий рівень використання державними 

службовцями неліцензійних примірників комп’ютерних програм;  

8) недостатній рівень якості та доступності публічних, у тому числі 

адміністративних послуг, для громадян та суб’єктів господарювання;  

9) велика кількість морально та фізично застарілої комп’ютерної 

техніки в облдержадміністрації, її структурних підрозділах, 

райдержадміністраціях, районних радах;  

10) низький рівень використання відкритого програмного 

забезпечення; недостатня компетентність державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань, а 

також громадян щодо використання технологій е-урядування та е-демократії; 

повільні темпи розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних 

інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери, у тому числі в 

діяльність органів влади області, зокрема з використанням відкритого коду;  
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11) помітна «цифрова нерівність» у використанні інформаційно-

комунікаційних технологій між сільськими та міськими територіями;  

12) низький рівень залучення об’єднаних територіальних громад 

області до участі у процесах формування інформаційного суспільства, 

упровадження технологій е-демократії, у тому числі із залученням ресурсів 

міжнародних організацій;  

13) низький рівень залучення міжнародних інвестицій у сферу 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

14) необізнаність мешканців та суб’єктів господарювання області 

щодо послуг, які надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій;  

15) низькі показники якості доступу до мережі Інтернет у розрізі 

окремих міст і районів області;  

16) недостатня кількість мобільних програмних сервісів е- урядування 

та е-демократії у зв’язку зі стрімким зростанням чисельності користувачів 3G 

(на сьогодні вже 4G);  

17) низький рівень інтеграції між собою електронних інформаційних 

ресурсів.  Також актуальним, на думку експертів, як для районних, так і для 

міських органів влади залишається питання підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

упровадження та ефективного застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у діяльності органів публічного управління. Отже проведений 

аналіз розвитку інформаційної сфери та процесів її розвитку в органах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування свідчить, що на 

сьогодні на території Миколаївської області у всіх виконавчих органах 

місцевого самоврядування, міст спостерігається низький рівень 

організаційного забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій [93].  
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На нашу думку, вказаний спектр проблем щодо запровадження 

електронного урядування в управлінській діяльності державного сектору у 

Миколаївській області, наявний та актуальний в умовах сьогодення для 

більшості органів публічного управління усіх областей України, тому це 

питання потребує обов’язкової уваги державної політики у цій сфері із 

визначенням шляху до їхнього нагального розгляду та вирішення із 

урахуванням міжнародних норм європейських країн.   

 

 

3.2. Сучасні тенденції та перспективи покращення електронного 

документообігу в публічному управлінні в умовах європейської 

інтеграції 

 

В даному підрозділі нашого дослідження ми визначимо основні дієві 

механізми щодо вирішення питань, які дадуть змогу досягти якнайшвидше 

високих показників в інформаційному просторі. Отже, підвищення 

ефективності публічного управління за допомогою інформаційних 

технологій не викликає сумніву, адже використання автоматизованих 

систем підвищить якість та швидкість обробки та передачі інформації, потік 

якої постійно зростає. Ще на початку 1990-х років в Україні народилася ідея 

загального системного підходу до вирішення проблеми створення 

інформаційного суспільства, визначення державної політики інформатизації, 

створення інформаційної інфраструктури. Таким чином, було поставлено 

завдання щодо розроблення основних напрямів Національної програми 

інформатизації України. А концептуальні засади державної політики у сфері 

інформатизації, розвитку інформаційного суспільства та електронного 

урядування було визначено низкою законів, першість серед яких посів Закон 

України «Про інформацію» [100]. Одночасно можна зазначити, що  

Концепція розвитку електронного урядування в Україні [118] та Стратегія 
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розвитку інформаційного суспільства [120] відповідають напрямам 

державної політики, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна–

2020» [116], Угодою про асоціацію України та ЄС [136] та іншими 

нормативно-правовими актами, серед головних пріоритетів в яких визначені 

відкриті принципи державного управління, прозорість, підзвітність і 

ефективність влади, включаючи й перехід до електронного урядування як 

одного з інструментів досягнення цих цілей. Слід зазначити, що метою 

вищеназваної Концепції стало визначення засад та створення умов для 

досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості 

діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування [118, 131, с. 24-26].  

Більш детально напрямки розвитку електронного документообігу в 

публічному управлінні України було окреслено планом заходів з реалізації 

вже нині діючої Концепції розвитку електронного урядування в Україні, 

прийнятої у 2017 році, в плані передбачено:  

1) протягом 2018-2019 рр. забезпечення запровадження органами 

виконавчої влади систем електронного документообігу; 

2) протягом 2018-2020 рр. забезпечення розвитку діяльності 

Центрального державного електронного архіву України для створення 

належних умов постійного зберігання електронних документів 

Національного архівного фонду та державних електронних інформаційних 

ресурсів; 

3) протягом 2018-2020 рр. забезпечення архівних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади спеціалізованим програмним 

забезпеченням, що дасть змогу здійснювати організацію роботи з архівними 

електронними документами; 

4) протягом 2018-2020 рр. забезпечення підключення державних 

органів та органів місцевого самоврядування до системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади [85]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D1%80#Text
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Також, на думку фахівців, серед глобальних стратегічних документів 

нашої країни, де згадується електронне урядування, варто виокремити, за 

своєю значущістю, Стратегію сталого розвитку «Україна- 2020», що була 

схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [116]. 

З нею, зокрема розділом «Дорожня карта та першочергові пріоритети 

реалізації Стратегії», узгоджується Стратегія реформування державного 

управління України на 2016-2021 роки [19]. В Стратегії реформування 

державного управління одним із пріоритетних напрямів реформування 

визначено надання адміністративних послуг (стандарти надання та гарантії 

щодо адміністративних процедур, якість адміністративних послуг, 

електронне урядування). Результатом проведення реформи повинно стати 

створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури державного 

управління із застосуванням новітніх ІКТ (електронне урядування) для 

забезпечення вироблення і реалізації цілісної державної політики, 

спрямованої на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на 

внутрішні та зовнішні виклики. А основним завданням електронного 

урядування визначено створення (удосконалення) реєстрів даних громадян, 

юридичних осіб, земельних ділянок і нерухомості, податків, соціального 

страхування, забезпечення функціональної сумісності систем та здійснення 

обміну даними на операційному рівні замість подання довідок та 

документів [ 131, с. 24-26]. 

Отже, ми побачили як формується державна політика через 

імплементацію європейських міжнародних стандартів у напрямку до 

створення нашої країни високорозвиненою відкритою для суспільства. Мета 

цієї політики впроваджується на регіональному рівні. Якщо повернутися до 

вказаних у попередньому підрозділі нашої роботи проблемних питань щодо 

впровадження е-урядування в управлінні органів місцевого самоврядування 

Миколаївської області, то можемо показати як з урахуванням державної 

політики в цій сфері, можливо знайти шлях до їх вирішення. Так, в Стратегії 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80
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розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням обласної ради від 16 квітня  2015 року № 9 заначено, що 

проведений фахівцями аналіз взаємозв’язків факторів аналізу SWOT у 

секторах порівняльних переваг, викликів та ризиків, надав можливість 

виробити стратегічні напрями розвитку Миколаївської області, якими є – 

створення нової інноваційної економіки 21-го століття як у промисловості 

так і в аграрному секторі (що є сильними сторонами) через залучення 

потужного інвестиційного ресурсу в цій галузі (можливості) та розвиток 

людського капіталу [94]. Це значить, що якщо органи місцевого врядування в 

своїй діяльності будуть керуватися розробленою фахівцями Стратегією 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, то вони зможуть 

подолати кризу розвитку е-урядування в області й побудувати відкриті, 

прозорі взаємовідносини із сучасним суспільством. 

Як саме реалізується принцип прозорості в публічному 

адмініструванні, можемо розглянути на практичному досвіді Головного 

управління Держгеокадастру у Миколаївській області. Отже, Державною 

службою України з питань геодезії, картографії та кадастру з 

1 жовтня 2019 року було запроваджено висвітлення в автоматичному режимі 

на офіційному сайті всіх виданих рішень територіальних органів 

Держгеокадастру в сфері розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення державної власності, які реєструються у відповідних картотеках 

системи електронного документообігу «Автоматизована система «ДОК 

ПРОФ 3». Інакше кажучи, запроваджена система миттєвого оприлюднення 

інформації на інформаційному ресурсі Держгеокадатсру щодо прийняття 

http://www.mk.gov.ua/ua/economy/strateg
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рішень відносно розгляду заяв та клопотань громадян. 

 

Рис. 3.3. Карототека автоматизованої системи «ДОК ПРОФ 3» 

Джерело: [132] 

 

Розглянемо як саме здійснюється цей процес: громадянин звертається 

до Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області або 

особисто із заявою щодо розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення, або надсилає заяву одним із засобів зв’язку (електронною 

поштою, Укрпоштою, через портал Держгеокадастру), в усіх випадках заява 

реєструється, як зазначено вище, у відповідній картотеці визначеної 

автоматизованої системи. На рис. 3.3.  видно реєстраційний номер картки 

№ Р-3023/1/19-19 від 02.09.2019. Далі, протягом доби, номер зареєстрованої 

заяви зазначається на офіційному сайті Держгеокадастру у послідовних 

контекстних меню: «Оприлюднення наказів щодо розпорядження землями» – 

«Миколаївська область». Таким чином, заявник, знаючи реєстраційний номер 

своєї заяви, може відслідкувати стан її опрацювання, як показано на рис. 3.4., 

знайшовши відповідний картотеці автоматизованої системи «ДОК ПРОФ 3» 
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реєстраційний номер ( у даному випадку – № Р-3023/1/19-19 від 02.09.2019) 

напроти якого зазначено стан опрацювання – «виконано» [12].  

Це означає, що за результатами розгляду даного звернення було видано 

відповідний наказ № 7347-СГ, який вивантажено у форматі zip, див. рис. 3.4.  

 

 

Рис. 3.4. Оприлюднення наказів щодо розпорядження землями 

Джерело: [12] 

 

Отже, ми з’ясували, що відображення даних на сайті дає змогу 

заявнику в дуже зручний спосіб і постійно слідкувати за перебігом розгляду 

його заяви. Однак для того, щоб стався саме такий перебіг подій необхідно з 

самого початку зареєструвати коректно, відносно до програмного 

забезпечення  автоматизованої системи, заяву та відповідь на неї. Це висуває 

певні вимоги до реєстратора автоматизованої системи щодо дотримання 

чітких інструкцій під час реєстрації документа (обов’язкове підписання 

електронним ключем, заповнення усіх граф реєстраційно-контрольної 

картки, тощо). 

https://land.gov.ua/
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Наказ даного виду має деперсоналізований вигляд, що відповідає 

законодавству в частині захисту персональних даних (рис. 3.5.).  

 

Рис. 3.5. Вигляд деперсоналізованого наказу 

Джерело: [12] 

 

Тому що наказ неможливо буде завантажити та переглянути, якщо  відомості 

будуть внесені некоректно. Це ще раз доводить який високий фаховий рівень 

повинен бути у персоналу, що забезпечує управління документацією в 

органах публічного управління. На цьому прикладі ми також намагалися 

продемонструвати наскільки сьогодні електронний документообіг є 

невід’ємною частиною інформаційних процесів, що беруть участь у 

прозорому наданні послуг громадянам в частині відображення даних на веб-

ресурсах в режимі реального часу. За таким же принципом на офіційному 

сайті Держгеокадастру відбувається оприлюднення й інших напрямків 

діяльності, а саме: а) рішень щодо надання дозволу на зняття та перенесення 

родючого шару ґрунту; б) висновків про розгляд проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок; в) висновків державної експертизи 

землевпорядної документації; г) результатів здійснення державного 

контролю (рис. 3.6.). 
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Також на сайті зазначено, що у 2018 році було перетворено в 

електронну форму 198 658 документації із землеустрою, яка включена до 

державного фонду документації із землеустрою.  Вживаються технічні 

заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з 

використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу 

здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що 

включені до державного фонду документації із землеустрою [12].  

 

 

Рис. 3.6. Напрямки діяльності Держгеокадастру, що 

оприлюднюються на сайті 

Джерело: [12] 

А на веб-ресурсі електронних послуг Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру, надається повний перелік 

електронних послуг для громадян, отримати які можна зареєструвавшись та 

відкривши особистий кабінет на сайті, та разом з тим є ряд електронних 

послуг отримання яких не передбачає реєстрації в особистому кабінеті як 

https://land.gov.ua/fond_dokumentatsiyi/
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показано на рис. 3.7. Отже на прикладі однієї державної установи ми можемо 

побачити наскільки ефективно використовуються можливості інноваційних 

технологій в розрізі взаємовідносин громадянин-держава для удосконалення 

та розвитку інформаційного суспільства в Україні. Однак керівництво 

Держгеокадастру не зупиняється на досягнутому, так з метою вдосконалення 

системи публічних закупівель, електронних послуг та доступу до даних, що 

дозволить підвищити рівень прозорості роботи у сфері управління 

земельними ресурсами та знизити ймовірні корупційні ризики 

Держгеокадастр уклав Меморандум про співробітництво з Міністерством 

цифрової трансформації, Фондом «Євразія» (проект міжнародної технічної 

допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах 

(TAPAS)») та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна 

Європа». В рамках Меморандуму сторони домовилися про проведення 

інвентаризації адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром та 

його територіальними органами, з метою їх оптимізації та автоматизації; 

забезпечення інтеграції електронних послуг Держгеокадастру з єдиним 

порталом електронних послуг; забезпечення електронної взаємодії з іншими 

державними електронними інформаційними ресурсами державних органів; 

застосування інструментів онлайн-оплати послуг; модернізацію офіційного 

веб-сайту Держгеокадастру. Ймовірно, що підписання Меморандуму 

дозволить вдосконалити процес надання електронних послуг у сфері 

управління земельними ресурсами, покращити наявні сервіси, а також 

забезпечити необхідну електронну взаємодію Держгеокадастру з іншими 

державними органами [12]. 

Очевидно, що органи державної влади, використовуючи переваги 

нових інформаційних технологій, зможуть створювати якісно нові способи 

взаємодії між собою та громадянами, підвищуючи, таким чином, 

ефективність управління в цілому. Використання інформаційно-

комунікативних технологій в органах влади дозволить надати державні 

https://land.gov.ua/derzhheokadastr-pidpysav-memorandum-z-ministerstvom-tsyfrovoi-transformatsii-ta-mizhnarodnymy-partneramy-shchodo-rozvytku-elektronnykh-posluh-vidkrytykh-danykh-ta-elektronnoi-vzaiemodii/
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послуги населенню й бізнесу через Інтернет, збільшити доступ до державної 

інформації, встановити прозорість прийнятих рішень через постійний діалог 

із громадськістю і, як результат, розвиток демократичної, інформаційно 

відкритої для населення держави [128, с. 55]. 

 

Рис. 3.7. Повний перелік електронних послуг, що надаються на веб-

ресурсі Держгеокадастру 

Джерело: [12] 

 

Важливим є також питання архівування електронних даних, оскільки 

на сьогодні це питання в державі поки що не вирішено остаточно, 

недостатньо нормативної бази. Державна архівна служба, що 

підпорядковується Міністру юстиції, ще недостатньо працює над цим 

питанням, у тому числі і в частині формування рекомендацій щодо 

організації діловодства у електронному вигляді. На думку фахівців, 

важливим буде імплементація у національну систему законодавства 

Рекомендації № Rec (2003) Комітету Міністрів Ради Європи державам – 
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членам «Про архівування електронних документів у правовій 

сфері» [128, с. 56].  

Отже, в попередньому підрозділі ми визначили широкий спектр 

проблем, пов’язаних із розвитком  інформаційного простору в Україні. Та 

ми вважаємо, що на сьогоднішній день державною політикою в цьому 

напрямку вже окреслені основні шляхи щодо способів подолання основних 

проблемних питань, а створене наприкінці 2019 року Міністерство цифрової 

трансформації (на заміну Державного агентства з питань електронного 

урядування України) спроможне забезпечити, на нашу думку, виконання 

стратегічних напрямків та цілей в даній сфері. Так, наприклад, за даними 

офіційного сайту Мінцифри, було названо основні питання, які вже вдалося 

вирішити за невеликий проміжок часу, а саме: 1) створити міністерство, яке 

формує цифрову політику в Україні; 2) створити відповідний комітет у 

Верховній Раді, який підтримує вказану політику на законодавчому рівні, а 

також; за словами Віцепрем’єр-міністра — Міністра цифрової 

трансформації М. Федорова, найближчим часом у кожного міністра та 

голови облдержадміністрації в Україні з’явиться заступник, який 

відповідатиме за цифрову трансформацію. Це має прискорити 

діджиталізацію країни, цілі якої є амбітними: мінімум 50% усіх публічних 

послуг – онлайн, не менше 90% з яких — якісні. В міністерстві вважають, 

що впровадження Інтернет-представництв у процеси публічного управління 

через створення органами влади своїх офіційних веб-сайтів та розвиток на 

їхній базі системи електронного уряду, являє собою один з основних 

напрямків розвитку й трансформації відносин між державою та 

суспільством [42]. Хочемо зазначити, що про появу міністерства, яке 

включало б у себе функції реалізації державної політики у сферах 

цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових 

інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку 

інформаційного суспільства говорилося у багатьох дослідженнях останніх 

https://thedigital.gov.ua/news/yak-prokhoditime-didzhitalizatsiya-na-mistsyakh
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років. І тільки зараз відбуваються зміни, які в подальшому, ймовірно, 

будуть ефективними та дадуть високу результативність роботи у даній 

сфері.  

Продовжимо наше дослідження, звернувшись до єропейського досвіду, 

який показує, що ефективність електронного урядування забезпечують 

Національні рамки інтероперабельності – нормативно-правовий документ 

організаційно-технічного характеру, що встановлює та описує чіткі 

організаційні і технічні вимоги до проектів та систем органів влади у сфері е-

урядування. Розроблення відповідного набору нових та гармонізація з 

європейськими стандартами існуючих нормативно-правових й технічних 

документів є головною передумовою для системного розвитку е-урядування 

в Україні. Ще одним фактором, що впливає на запровадження е-урядування – 

довіра до онлайн-сервісу та впевненість у його безпеці. Без забезпечення цих 

ключових аспектів розвиток е-урядування та цифрового ринку неможливі. 

Переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій 

обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. 

Зростає кількість та потужність кібератак, вмотивованих інтересами окремих 

держав, груп та осіб. Тому слід особливу увагу зосередити на розв’язанні 

проблеми нового виду злочинності – кіберзлочинності [105, 130, с. 15].  

Одним із шляхів попередження вказаної проблеми, є підписання у 2019 

році між Україною та Естонією Меморандуму про співпрацю у сфері 

цифрових трансформацій. Важливим напрямком співробітництва стало 

питання кібербезпеки. Також Україна разом з Естонією вже працюють над 

розробкою мобільного додатку та порталу державних послуг «Дія», 

впровадженням системи електронної взаємодії державних інформаційних 

ресурсів «Трембіта», яка є аналогом естонської X-Road, а також системи 

автоматизації роботи центрів надання адміністративних послуг «Вулик». За 

підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка 

електронного урядування для децентралізації в Україні (Egov4Ukraine)» у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/242/2016
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рамках програми з децентралізації ULEAD з Європою (ULEAD with Europe), 

а також естонської E-Governance Academy, стало можливим вирішення 

питання розвитку електронних довірчих послуг, електронної ідентифікації, 

щоб українські громадяни могли на рівні з європейцями провадити 

електронні комерційні операції. [42]. Того ж місяця в рамках двосторонньої 

співпраці між Україною та Литвою була ратифікована «Декларація про 

наміри щодо взаємного визнання електронної ідентифікації та довірчих 

послуг для електронних транзакцій між Міністерством цифрової 

трансформації України та Міністерством економіки та інновацій Литовської 

Республіки». Вважається, що досягнуті домовленості сприятимуть розвитку 

торговельного та інвестиційного співробітництва, поглибленню взаємодії 

щодо проривних технологій та обміну інноваціями між країнами, а також 

створенню нових надійних та безпечних цифрових послуг для розвитку 

цифрового ринку Європейського Союзу [42].  

Також в листопаді 2019 року відбулася зустріч представників 

Мінцифри із німецькою делегацією на якій були досягнені домовленості про 

обмін інформацією, врахування досвіду та про подальше продовження 

співпраці у питанні побудови телекомунікаційних мереж. Німеччина має 

якісне законодавство у сфері регулювання цифрової інфраструктури, що 

відповідає європейським вимогам. У свою чергу, Україна наразі працює над 

оновленням свого законодавства у цій галузі і має намір імплементувати 

європейські стандарти [42] Загалом, депутати Верховної Ради України, члени 

Комітету з питань цифрової трансформації, наприкінці 2019 року 

представили законодавчі ініціативи, що сприятимуть найближчим часом 

цифровізації України. За даними офіційного сайту, Мінцифра активно 

працює над створенням держави, що стане для громадян помічником, а не 

перешкодою. Це потребує допомоги у вигляді законодавчої бази, яка 

сприятиме змінам і дозволить міністерству працювати у ефективному 

правовому полі з основними напрямами законотворчої роботи щодо 

https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-ta-litva-pidpisali-deklaratsiyu-pro-namiri-shchodo-vzaemoviznannya-e-identifikatsii-ta-dovirchikh-poslug
https://thedigital.gov.ua/news/ukrayina-i-nimechchina-spivpracyuvatimut-u-rozvitku-visokoshvidkisnogo-internetu
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електронних комунікацій, хмарних технологій, кібербезпеки, 

інфраструктури, а також – захисту бізнесу та регуляції [42].  

Проаналізувавши завдання цього підрозділу, можна зробити висновки, 

що наша країна сьогодні активно реалізує в умовах європейської інтеграції 

державну політику щодо високотехнологічного розвитку інформаційного 

простору. А європейські країни бачать у майбутньому широкий 

інвестиційний простір у співпраці з Україною. 

 

 

3.3. Регулювання документообігу в умовах запровадження системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади (на прикладі Головного 

управління Держгеокадастру у Миколаївській області) 

 

 

Темою дослідження в цьому розділі стане регулювання документообігу 

в Головному управлінні Держгеокадастру в умовах запровадження СЕВ 

ОВВ.  

Отже, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 

вересня 2014 року № 442, шляхом перетворення та реорганізації Державного 

агентства земельних ресурсів України було утворено Державну службу 

України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), що є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства і який реалізує державну 

політику (Мінекономіки) у сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного 

земельного кадастру, тощо [109]. Пізніше, згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про утворення територіальних органів Державної 

служби з питань геодезії, картографії та кадастру» від 14.01.2015 № 5 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF
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розпочав свою роботу територіальний орган Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру – Головне управління Держгеокадастру у 

Миколаївській області (далі – Головне управління) як юридична особа 

публічного права, завданням якого є реалізація повноважень 

Держгеокадастру на території Миколаївської області [122]. Тепер розглянемо 

на практиці, як здійснюється реалізація цих повноважень в умовах 

територіальної віддаленості Головного управління (місце розташування – 

м. Миколаїв), його територіальних структурних підрозділів (їх місце 

розташування у дев’ятнадцяти районах Миколаївської області), а також  

Держгеокадастру і Мінекономіки (місце розташування м. Київ). В такій  

ситуації є великий виклик щодо налагодження оперативної, комунікативної, 

якісної організації системи управління державних органів різної 

підпорядкованості та нагальної необхідності у подоланні даних викликів для 

практичного вирішення питань. Як ми вже зазначили, Держгеокадстр та його 

територіальні органи реалізують державну політику у сфері топографо-

геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у 

сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного 

законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм 

власності, родючості ґрунтів. Для здійснення вказаної державної політики, 

дуже важливим є питання управління документацією в Головному 

управлінні, вжиття заходів для забезпечення якісного документообігу, а 

також вирішення питання оперативного доведення управлінських рішень і 

доручень до відповідальних осіб та головних виконавців цих завдань.  

Отже, з метою розв’язання вищевказаного кола питань у 2013 році в 

Головному управлінні було впроваджено автоматизовану систему управління 

документами «ДОК ПРОФ» (на сьогоднішній день, версія 3.0.2.91), яка 

автоматизує весь комплекс потоків документообігу, таких як - введення у 

систему документів, їх реєстрацію, розподіл і розсилання, редагування, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5-2015-%D0%BF#Text
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оперативне збереження, пошук і перегляд, відтворення, контроль виконання, 

розмежування доступу до документів, прискорення термінів опрацювання 

документів, удосконалення механізмів зберігання та виконання документів, 

тощо. А також забезпечує: охоплення всього циклу діловодства  – від 

постановки завдання на створення документа, його опрацювання й до 

списання чи передання в архів. А також забезпечує: централізоване 

зберігання документів; однократну реєстрацію документа (що дозволяє 

однозначно ідентифікувати документ); створення єдиного інформаційного 

простору; скорочення часу руху документів і підвищення оперативності їх 

виконання, за рахунок можливості паралельного виконання операцій; 

безперервність руху документа (що дозволяє ідентифікувати відповідального 

за виконання документа в кожен момент часу життя документа); ефективний 

контекстно-залежний пошук документа (що дозволяє швидко знаходити 

документ, володіючи мінімальною інформацією про нього); різноманітні 

варіанти звітності по різних статусах і атрибутах документів (що дозволяє 

контролювати рух документів по процесах документообігу і приймати 

ефективні управлінські рішення); інтеграцію та інформаційну взаємодію з 

різними автоматизованими системами (геоінформаційними системами, 

системами управління, порталами відкритих даних тощо); чітке 

розмежування доступу користувачів до різних документів у залежності від їх 

компетенції, займаної посади і призначених повноважень. Одночасно, 

автоматизована система підтримує такі функції, як – повнофункціональна 

реєстрація, обробка, проходження та контроль вхідних, вихідних, 

організаційно-розпорядчих, службових, внутрішніх документів, звернень 

громадян; нанесення штрих-кодової інформації; маршрутизації документів; 

використання шаблонів документів, резолюцій; відпрацювання запитів на 

публічну інформацію; налагодження та автоматизація процесів Центрів 

надання послуг. Переваги даної автоматизованої системи в тому, що вона 

працює як з електронними документами, так і з даними про паперові 
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документи, які вводяться в програму і представляються користувачам на 

екранах моніторів у відповідних електронних формах або у вигляді 

електронних образів та орієнтована на прийняту в державі технологію роботи 

з документами. Також основними перевагами впровадженої в Головному 

управлінні автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ» 

можна вважати можливість підтримки обміну даними та документами із 

системою електронної взаємодії центральних органів виконавчої влади СЕВ 

ОВВ, а також можливість формування пакетів публічної інформації для 

публікації на веб-сайтах [123]. Таким чином, проаналізувавши 

характеристики та властивості вищевказаної автоматизованої системи, 

можемо стверджувати, що її критерії відповідають вказаним у підрозділі 1.1. 

базовим принципам електронного документообігу та використання 

електронних документів.  

Саме тому вже протягом 2014 року електронний документообіг 

Головного управління Держгеокадстру повністю здійснювався за допомогою 

автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ», а 

управління та обмін документами із Центральним апаратом Держгеокадастру 

та територіальними структурними підрозділами відбувався і відбувається 

нині через канал «внутрішнього обміну» автоматизованої системи «ДОК 

ПРОФ» в картотеці «Вхідні електронні документи», як видно на рис. 3.7. 

Важливо зазначити, що документ в цей спосіб надходить вже 

зареєстрований, його лише необхідно згенерувати у належну картотеку і 

зберегти дані, це значно зменшує час на обробку документу. Практика 

застосування такого виду оперативного обміну доводить його зручність та 

ефективність, якщо згадати, що до 2013 року в Головному управлінні дані в 

паперову реєстраційну картку на кожний вхідний документ записувалися 

ручним способом, а листування із Держгеокадастром та територіальними 

підрозділами відбувалося електронною поштою, або Укрпоштою якою 

http://docprof.com.ua/index.php/products/elektroniy-dokymentoobig/sistema-elektronnogo-dokumentoobigu
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пересилалися листи в паперовому вигляді і їх необхідно було реєструвати, 

заносячи вручну дані в картку. 

 

 

Рис. 3.7. Різновид способу отримання кореспонденції через канал 

зовнішнього та внутрішнього обміну документами 

Джерело: [132] 

 

Отже, ми зобразили значні переваги від запровадження 

автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ» в 

Головному управлінні, функції та можливості якої були розширені після 

прийняття Постанови Кабінету Міністрів від 17.01.2018 року № 55 «Деякі 

питання документування управлінської діяльності», що встановила, як ми 

уже зазначали в нашій роботі в підрозділах 1.2. та 2.3., електронну форму 

діловодства як основну для установ і підприємств державного сектору, і в 

якій також було передбачено, що єдиною допустимою формою юридично 

значимої взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі є система 

електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) [17]. Таким 

чином, на виконання п. 5 Плану заходів Державної служби України з питань 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text


91 

 

геодезії, картографії та кадастру з реалізації Стратегії реформування 

державного управління України на 2016 - 2020 роки, затвердженого наказом 

Держгеокадастру від 15.02.2018 № 28, в частині вирішення питання щодо 

підключення всіх центральних органів виконавчої влади до системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади та відповідного доручення 

Держгеокадастру, Головним управлінням Держгеокадстру у Миколаївській 

області було направлено до Державного підприємства «Державний центр 

інформаційних ресурсів України» заяву щодо інтеграції системи 

електронного документообігу Головного управління із системою електронної 

взаємодії органу виконавчої влади версія 2 (ІТС «ЄДСОЄД») [12]. І вже у 

квітні 2018 року після тестового режиму в Головному управлінні стала 

функціонувати система електронної взаємодії органів виконавчої влади. В 

нашій роботі, у підрозділі 2.3. ми детально розкрили основні нормативно-

правові засади впровадження системи взаємодії, тому зараз ми приділимо 

більше уваги практичному сегменту функціонування даної системи. Як ми 

вже зазначали, в автоматизованій системі управління документообігу 

Головного управління на прийом та відправлення був налаштований тільки 

канал «внутрішнього обміну» електронними документами, а із 

впровадженням системи взаємодії додався ще один канал– «система 

зовнішнього документообігу» ( див.рис.3.7.). Для даної установи це означало, 

що окрім налаштованого електронного документообміну із територіальними 

структурними підрозділами та центральним апаратом Держгеокадастру, став 

можливим обмін електронними документами з установам державного 

сектору та органів місцевого самоврядування всієї України. Поки що не 

йдеться про установи різних форм власності, оскільки їх чисельність серед 

учасників СЕВ ОВВ доволі незначна якщо проаналізувати перелік учасників 

(додаток Г).  

Отже, розглянемо яким чином функціонує система взаємодії. Перед 

початком роботи в автоматизованій системі документообігу відбувається 
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щоденне підключення до мережі зовнішньої системи взаємодії із 

застосуванням логіну та паролю. Документи, що надходять через СЕВ ОВВ 

підлягають реєстрації на загальних засадах, визначених Інструкцією з 

діловодства в Головному управлінні Держгеокадастру у Миколаївській 

області. Надходження документів через систему взаємодії здійснюється без 

якихось особливих відмінностей і немає спеціальних вимог щодо їх 

опрацювання, вся відмінність полягає тільки у зазначенні способу отримання  

документа (див. рис.3.8.). Більше уваги до себе вимагає реєстрація та 

відправка вказаною системою вихідних документів, оскільки при 

некоректній реєстрації окремого документа, а саме: якщо документ не буде 

скановано у форматі pdf та не буде засвідчено електронним цифровим 

підписом, установою куди його пересилають такий документ буде відхилено 

у прийнятті Це обов’язкові умови і на рис. 3.8. ми можемо побачити як 

виглядають картки реєстраційної системи коли документи залишаються 

неприйнятими.  

Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо побачити, що 

функціонування системи взаємодії має дуже багато переваг, але на сьогодні її 

можливості використовуються в дуже малому процентному співвідношенні, 

установи з декількох різних причин таких як – відсутність досконалої 

техніки, слабкий інтернет-зв'язок, інертність діловодних служб – не 

поспішають користуватися вказаними перевагами.  

Також хочемо зазначити, що до системи СЕВ ОВВ підключена 

незначна кількість установ Миколаївської області, але й ті, системи яких 

інтегровані до СЕВ ОВВ, не використовують її очевидних переваг. Взяти 

хоча б для прикладу Миколаївську облдержадміністрацію, листування з якою 

в Головному управлінні Держгеокадастру у Миколаївській області складає в 

середньому до 60 вхідної-вихідної кореспонденції на тиждень, але 

листування відбувається в паперовому вигляді, або електронною поштою, і 
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це з огляду на те, що обидві установи, більш-менш, оснащені якісною 

оргтехнікою для здійснення зв’язку через систему взаємодії. 

 

Рис. 3.8. Вигляд реєстраційних картотек автоматизованої системи 

управління документами «ДОК ПРОФ 3» при некоректному занесенні 

даних 

Джерело: [132] 

 

Продовжуючи тему, хочеться зазначити, що до СЕВ ОВВ підключена 

тільки Генеральна прокуратура України і нема підключень обласних 

прокуратур, зокрема Миколаївської, бо документообмін з її районними 

відділеннями через систему взаємодії для Головного управління склав би 

значну економію коштів уникнувши паперового листування, тим більше, що 

вказані відділення вже мають свої системи електронного документообігу про 

що свідчать штрих-коди на вихідних листах. Тож не мають на сьогоднішній 

день підключення до системи взаємодії ні Головне Управління ДФС у 

Миколаївській області, ні Головне територіальне управління юстиції у 

Миколаївській області, ні Державна екологічна інспекція у Миколаївській 

області, а от переведення частого листування з цими установами в площину 
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електронного обміну документами стало б дуже корисним досвідом. Тому 

що, наприклад, до Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській 

області різним видом надходження в день поступає близько 150 листів, 

звернень, клопотань, тощо і тільки біля 50 з них надходять із Центрального 

апарату Держгеокадастру вже зареєстрованими, усі інші приходиться 

заносити в картотеки вперше, хоча усі ці документи, окрім звернень 

громадян ,вже були зареєстровані в своїх системах електронного 

документообігу як вихідні. Лишається тільки уявити, якою була б економія 

часу для діловодної служби Головного управління, якби ці документи 

надійшли через систему взаємодії вже зареєстрованими і потребували б 

тільки переміщення з однієї картотеки автоматизованої системи 

документообігу в іншу. 

Отже, з огляду на вищесказане, враховуючі дані наведені в 

підрозділі 3.1. щодо значного щорічного росту документообігу в Головному 

управлінні Держгеокадастру у Миколаївській області, можемо констатувати 

стрімкий прогрес у сфері управління документами, який відбувся за 6 років 

роботи досліджуваної установи. Також можемо відмітити, що такій тенденції 

сприяло інтеграція запровадженої у Головному управлінні автоматизованої 

системи управління документами «ДОК ПРОФ 3» до системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади. 

 

Висновки до третього розділу 

 

 На основі дослідження проблематики адміністративно-правового 

регулювання та впровадження електронного документообігу у сфері 

публічного управління в Україні, можна сформулювати наступні висновки: 

1. Постійне збільшення кількості інформації, необхідної для прийняття 

правильного управлінського рішення, призвели до того, що традиційні 

методи роботи з документами стали нерентабельними. 
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2. Аналіз історичного розвитку вітчизняного законодавства щодо 

управління документацією, привів до висновків, що нормативно-правові акти 

у цій сфері не досконалі і потребують подальшого поглибленого вивчення 

для оптимізації створення правового регулювання у цій сфері, 

гармонізованого із міжнародними стандартами. 

3. За  роки становлення України відбувся перехід від розуміння роботи 

з документацією не тільки як з функцією забезпечення управління, а й до 

управління документацією як основною функцією менеджменту. 

4. Ми довели на практиці, що впровадження Системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади навіть в рамках однієї установи дає багато 

переваг та можливостей для створення єдиного інформаційного простору 

щодо реєстрації, приймання, аналізу та зберігання організаційно-

розпорядчих документів в електронному вигляді із застосуванням 

електронного цифрового підпису, а також забезпечує скорочення витрат 

державного бюджету за рахунок переходу на безпаперовий обмін 

документами між органами виконавчої влади 

5. Новостворене Міністерство цифрової трансформації України за 

короткий час зуміло втілити в життя вже декілька проєктів, що наводить на 

думку про оптимізацію державної політики у сфері інформаційного розвитку 

на шляху вирішення стратегічних завдань в умовах європейської інтеграції. 

6. Результатом упровадження реформи державного управління має 

стати створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури 

публічної адміністрації із застосуванням новітніх ІКТ (е-урядування), в 

рамках цього підрозділу ми довели як діє цей принцип на практиці. 

 

 

ВИСНОВКИ 
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Здійснене дослідження дозволяє зробити такі узагальнюючі висновки 

та рекомендації: 

1.  Дослідження основних понять дослідження надали нам змогу дійти 

висновків, що питання документознавства актуалізуються стрімким 

розвитком нових інформаційних технологій. Відзначено, що електронний 

документообіг – це найбільш прогресивний шлях до підвищення 

ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, оскільки за умови його запровадження зникає необхідність 

вручну розмножувати паперові документи, відслідковувати їх переміщення 

всередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційних 

відомостей. Зазначено, що здобутки в сфері електронного документознавства 

мають широкі можливості для практичної реалізації в організації процесів 

діловодства в публічному управлінні. 

2. За результатами дослідження доведено, що нормативно-правова 

база із питань впровадження електронного документообігу у сферу 

публічного управління в Україні побудовано на принципах забезпечення 

відкритості та свободи в інформаційній сфері, гарантуванні інформаційної 

безпеки особистості, суспільства та держави в цілому на правових засадах 

Конституції України, з імплементацією норм міжнародного права. В рамках 

Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, державна політика у 

цій сфері спонукала управлінський апарат до рішучих змін діючого 

вітчизняного законодавства з метою приведення нормативно-правових актів 

до міжнародних стандартів та забезпечення взаємодії із державами-членами 

ЄС в режимі реального часу (одним із прикладів таких змін стала втрата 

чинності Закону України «Про цифровий підпис» із введенням в дію Закону 

«Про довірчі послуги»). В умовах сьогодення зазнають змін та видаються 

нові законодавчі акти, які регулюють здійснення електронного 

документообігу в управлінській сфері. З метою реалізації Закону 

України «Про електронні документ і електронний документообіг», 
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Постановою Кабінету Міністрів від 17.01.2018 № 55 було закріплено 

обов’язкове здійснення документообігу в електронному вигляді для 

державних органів влади, що стало, на нашу думку, унормованим 

фундаментом для здійснення діловодства в управлінській сфері із 

урахуванням провідних інформаційних технологій та модернізації процесу, 

забезпечуючи його вихід на новий високорозвинений рівень. Враховуючи 

швидкий темп розвитку інформаційного простору, стає очевидним, що 

нормотворчий процес у цій сфері відбувається постійно, маючи на меті 

приведення законодавства до відповідних міжнародних норм.        

3. Показано, що норми загальноєвропейського законодавства і стратегії 

розвитку формуються з урахуванням інтересів та особливостей всіх держав-

членів ЄС. Зобов’язання національних урядів щодо їх виконання зводяться 

до необхідності дотримання стандартів, приписів та рішень, що 

поширюються на весь ЄС. Нормативна база електронного врядування в ЄС 

спрямована на досягнення двоєдиної мети: забезпечення глобальної 

конкурентоспроможності Євросоюзу через розвиток та імплементацію ІКТ,               

а також вихід на новий рівень використання цифрових технологій в усіх 

сферах і прошарках європейського соціуму і складається з ряду послідовних 

документів, в яких загальна стратегія чи програма ділиться на розроблені 

менші галузеві стратегії чи програми, а ті в свою чергу містять більш 

локальні проєкти. 

  «Цифровий порядок денний для Європи» є загальноєвропейською 

галузевою стратегію, яка одночасно є складовою загальної програми 

соціально-економічного розвитку «Європа 2020», а Ініціатива «Digital Agenda 

for Europe» являє собою основний план дій. В ході нашому дослідження було 

з’ясовано, що вітчизняна державна політика у галузі запровадження 

інформаційних технологій адаптованих до міжнародних норм була 

вироблена за допомогою Білої книги «Національна стратегія електронної 

ідентифікації України», а концептуально національна нормативно-правова база 
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та основні положення українського законодавства щодо розвитку 

інформаційного суспільства загалом відповідають основним принципам та 

стратегічним орієнтирам сучасного глобального інформаційного розвитку. 

 4. За  роки незалежності України відбувся перехід від розуміння 

здійснення управління документацією не лише як функції прийняття 

управлінських рішень, а вже як здійснення основної функції менеджменту. Із 

стрімким розвитком інформаційних технологій та впровадженню у 

повсякденному життю високих ІКТ, на шляху європейської інтеграції 

України, управлінська система не змогла залишатися осторонь від процесів, 

що відбуваються, тому державна політика взяла курс на їх модернізацію. 

Вказані питання знайшли своє відображення у Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» та Концепції розвитку електронного урядування в Україні.  

Конкретизація шляхів до їх вирішення, зокрема, щодо впровадження в 

органах виконавчої влади Системи електронної взаємодії, визначилася у 

засадах Стратегії реформування державного управління України 

на період до 2021 року, і як показали результати нашого дослідження, що із 

запровадженням вказаної системи в державних органах дійсно покращився 

рівень оперативності у прийнятті управлінських рішень та стала наявною 

економія бюджетних коштів. Однак, на сьогодні, є певні перешкоди із 

загальною інтеграцією систем електронного управління документацією усіх 

державних установ через низький рівень модернізації відповідних 

діловодних служб. Але, в цьому аспекті дуже важливо розуміти, що 

модернізації потребують не окремі види техніки або запровадження нових 

інтернет-мереж, потрібен комплексний підхід щодо оновлення технологій, 

уніфікованих та інтегрованих до міжнародних нормативів, щодо здійснення 

управління документами для його подальшого переходу на вищий щабель 

інформаційного забезпечення.   

5. Можна зробити висновок, що наша країна сьогодні активно реалізує 

в умовах європейської інтеграції державну політику щодо 
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високотехнологічного розвитку інформаційного простору із подальшим 

впровадженням електронного документообігу в управлінській сфері. В ході 

нашого дослідження було розроблено рекомендації щодо вдосконалення 

здійснення управління документацією в умовах європейської інтеграції 

України: 

по-перше, рекомендувати перейняти досвід країн-членів ЄС у розвитку 

ІКТ, що дасть змогу вивести нашу країну в умовах європейської інтеграції до 

лав високотехнологічних розвинених країн таких як Швеція та Німеччина, 

Досвід Польщі цікавий для України відносно впровадження  електронного 

архіву, в організації якого вона досягла значних успіхів; 

по-друге, рекомендувати усім державним органам, органам місцевого 

самоврядування, установам та організаціям, незалежно від форми власності 

перейняти досвід управління документаційними процесами із використанням 

автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ», із 

обов’язковою перспективою подальшого підключення своїх систем 

електронного документування до інтегрованої системи взаємодії органів 

виконавчої влади; 

по-третє, рекомендувати вжити заходів стосовно здійснення 

стратегічних засад реформування державного управління в Україні щодо 

проведення реінжинірингу управлінської діяльності. 

 Також, в частині удосконалення вітчизняного законодавчого підґрунтя 

здійснення управління документацією в управлінській сфері, нами 

запропоновано: 

продовжити проведення аналізу понятійно-категорійного апарату 

відносно визначень які стосуються здійснення електронного документообігу 

в усіх сферах діяльності нашої країни для вироблення єдиного для вживання 

значення у нормативно-правових актах; 

 продовжити проведення аналізу вітчизняних законодавчих та 

підзаконних актів з метою виявлення невідповідностей, застарілої 
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інформації, дублювання розпорядчої частини, уніфікації визначень, а також 

доповнити вже існуючі закони та нормативні акти з електронного 

документообігу з метою гармонізації із міжнародним законодавством; 

 в умовах стрімкого розвитку міжнародного інформаційного простору, 

вважаємо за необхідне переглянути Закон України «Про електронні 

документи і електронний документообіг» з метою модернізації та уніфікації 

його визначень та засад з урахуванням європейської стандартизації; 

вважаємо за необхідне провести в Україні заходи з упровадження 

єдиних стандартів, методик і регламентів функціонування електронного 

документообігу, щоб ведення і зберігання службової документації 

відбувалося за єдиними для всіх правилами.  

Отже, підсумовуючи, можемо стверджувати, що результатом 

упровадження реформи державного управління в рамках імплементації 

Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом має стати створення 

ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації 

із застосуванням новітніх технологій е-урядування. Впровадження систем 

електронного урядування дозволить на практиці реалізувати основні 

принципи електронного урядування в нашій державі, що може слугувати 

великим кроком у наближенні України до європейського простору. А 

основним результатом упровадження системи електронного документообігу 

буде створення єдиного інформаційного простору органів публічної влади. 
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