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THE ROLE OF LEGAL INFORMATICS IN THE UNIFICATION OF ADMINISTRATIVE DOCUMENTS 
____________________________________________________________________________________________________ 

Розвиток  інформаційних  технологій  зумовив  створення  дієвих  систем  документообігу.  Перехід  від  ручних 
способів  опрацювання документальної  інформації  до автоматизованих  (машинної обробки)  наразі  є  складним та 
суперечливим процесом. Впровадження автоматизованих систем документообігу можливе лише після вирішення 
цілої  низки  проблем.  З  метою  такого  впровадження  нами  було  розроблено  вимоги  щодо  уніфікованого 
управлінського документу, які зумовили б оптимізацію, уніфікацію та стандартизацію документообігу. В статті також 
були визначені принципи та оцінка ефективності стандартизації та уніфікації.  
 

Развитие информационных технологий обусловило создание действенных систем документооборота. Переход 
от ручных  способов обработки документальной информации к автоматизированных  (машинной обработки)  пока 
является  сложным  и  противоречивым  процессом.  Внедрение  автоматизированных  систем  документооборота 
возможно  только  после  решения  целого  ряда  проблем.  С  целью  такого  внедрения  нами  были  разработаны 
требования к унифицированному управленческому документу, которые обусловили бы оптимизацию, унификацию 
и  стандартизацию  документооборота.  В  статье  также  были  определены  принципы  и  оценка  эффективности 
стандартизации и унификации.  
 

The development of information technology has led to the creation of effective workflow. The transition from manual 
processing methods  of  documentary  information  to  the  automated  (computer  processing)  is  currently  a  difficult  and 
controversial process.  Implementation of automated workflow  systems only after addressing a  range of  issues. For  the 
purpose of this introduction we have developed requirements for unified document management that led to optimization, 
harmonization  and  standardization  of  documentation.  The  article  also  identified  principles  and  evaluation  of 
standardization and unification.  
____________________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: уніфікація, стандартизація, управлінський документ, документообіг, інформаційні технології. 
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Постановка проблеми 
Слід  зазначити, що  правова  інформатика ефективно 

застосовується  для  вивчення  інформаційної  сутності 
права і правової системи.  

Це і зрозуміло, адже законодавча і правова системи, 
як  вище  вже  зазначалося,  за  своєю  сутністю  є 
інформаційними  системами,  заснованими    на 
фундаменті    створення,  передачі  та  розповсюдженні 
таких складних  інформаційних об'єктів,  як нормативно‐
правові акти. 

Наразі  актуальним  є  застосування  методів  правової 
інформатики і до сфери документообігу (здебільшого це 
метод  системного  підходу,  статистичний  метод,  метод 
програмування). 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
На  сучасному  етапі  уніфікація  документів  стала 

об’єктом вивчення таких дослідників як, С. Г. Кулешова,  
В.  Ф.  Бойко,  В.  Є  Рожнова,  Г.  В.  Беспянської,  Н.  І. 
Гончарової, Т. В. Іванової, Ю. І. Палеха. 

 
Мета статті 

Основна увага приділяється вимогам до уніфіковано‐
го управлінського документу, оцінці результатів уніфіка‐
ції та стандартизації а також принципам уніфікації. 

 
Виклад основного матеріалу 

Для  якісного  регулювання  державно‐управлінських 
відносин необхідно досліджувати юридичні особливості 
і властивості цих об'єктів. Найбільш доцільно вивчати їх 
методами і засобами  правової інформатики. 

Стрімкий  темп  розвитку  інформаційних  технологій 
поставив  на  грань  повного  зникнення  ручні  способи 
опрацювання  документальної  інформації,  особливо  в 
економічній  та  фінансовій  сферах.  Традиційні  методи, 
що  відрізняються  високим  ступенем  імпіризму  в 
документообізі, застарілі і себе вже не виправдовують. І 
як  наслідок  виникла  потреба  глобального 
перебудування  документообігу,  яка  повинна  вирішити 
дві  основних  задачі:  зменшення  малозначущих  та 
малозмістовних  документів  та  ліквідацію  безглуздих 
процедур. 

Однак  вирішення  цих  та  інших  задач  по  уніфікації 
управлінської  документації  шляхом  впровадження 
новітніх  інформаційних  технологій  стикається  з 
проблемою  невідповідності  більшості  документів  та 
матеріалів,  які  використовуються  в  даний  період  в 
управлінській діяльності державних та  інших органів до 
уніфікованого машинного опрацювання. Велика частина 
діючих управлінських документів містить в собі  

 
громіздку  документальну  інформацію,  в  більшості 
малозмістовну та безглузду і яка по своїй суті та змісту є 
малоефективною,  бюрократичною  і  не  може 
відповідати  основним  вимогам  машинної  обробки 
потоків інформації. [4, с.1‐2] 

Уніфікація  управлінських  документів  повинна 
розглядатися  на  теперішньому  етапі  розвитку  держави 
як  організаційна  діяльність  відповідних  органів, 
спрямована  на  підвищення  ефективності  застосування 
документів у сфері управління соціальними системами. 

Управлінська  документальна  уніфікація  повинна 
вирішити  основні  наступні  проблеми:  скорочення  часу 
на  складання  документів,  оптимізацію  документообігу, 
ущільнення  необхідної  інформації  в  документах, 
можливість  їх  вибіркового  опрацювання,  організацію 
багатоаспектного  пошуку  інформації,  пристосування 
документації до опрацювання у складі автоматизованої 
бази  даних,  створення  нових  автоматизованих 
інформаційно‐пошукових  систем,  модернізацію  засобів 
автоматизованої  обробки  документів  тощо.  При  цьому 
необхідно  враховувати  те,  що  удосконалення 
управлінської  документації  шляхом  уніфікації  та 
стандартизації  повинно не тільки знижувати витрати та 
забезпечувати  наглядність,  а  і  закріпити  у  вигляді 
нормативних  вимог  найвдаліші  рішення,  які  повинні 
враховувати можливості засобів комп’ютерної техніки. 

При проведенні  уніфікації  управлінських  документів 
насамперед  необхідно  визначити  відповідність  та 
достовірність змісту документу до задач та функцій,  які 
повинен вирішити цей документ. 

Уніфікація  документів  є  основою для  стандартизації 
управлінської  документації,  яка  покликана  вирішити 
питання мінімізації  витрат  на  роботу  з  документами  та 
підвищення  якості  та  оперативності  підготовки  цих 
документів. 

Сьогодні  існуючу управлінську документацію можна 
уявно поділити на такі групи: 
– розпорядчі (наказові) документи; 
– планово‐аналітичні документи; 
– статистично‐облікові документи; 
– інформаційно‐довідкові документи; 
– організаційно‐нормативні документи; 
– структурно‐посадові документи [1]. 
Проведення  уніфікації  та  стандартизації 

управлінських  документів  повинно  перш  за  все 
забезпечити  обхват  документації  всієї  організаційно‐
розпорядчої  діяльності  установи,  підприємства  чи 
організації,  так  як  управлінська документація  являється 
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основою управління. 
Суть  уніфікованого  управлінського  документу 

повинна відповідати наступним вимогам: 
– законності  (відповідність  чинному  законодавству 

України); 
– конкретизації викладеному матеріалу; 
– правдивості та достовірності інформації; 
– повноти та мотивованості; 
– забезпечення верховенства права. 
Ефективні  результати  впровадження  стандартизації 

та  уніфікації  документів  можна  поділити  на  прямі  і 
непрямі.  

Прямі  ефективні  результати  –  зниження  витрат  на 
роботу  з  документами,  на  ремонт  і  амортизацію 
оргтехніки,  зниження  капітальних  вкладень  та  інше. 
Прямі  результати  виражають  ефект  в  грошовому 
еквіваленті,  а  непрямі  –  ні.  Непрямі  результати  –  це 
підвищення  якості  управління,  зменшення  кількості 
помилок в документах тощо. 

Основними принципами уніфікації є:  
– уніфікація  від  великого до малого  (виготовлення 

взірця  документів  для  конкретної  системи  і 
встановлення єдиних реквізитів); 

– інформативність та економічність; 
– зменшення видів документації; 
– комплексність уніфікації; 
– відповідність  до  встановлених  та  діючих  систем 

кодування та класифікації інформації. 
На сьогоднішній момент існує три способи уніфікації 

документів: 
– трафарет  (це  спосіб  фіксації  текстової  постійної 

інформації з подальшою перемінною інформацією); 
– анкета  (спосіб  виконання  уніфікованого  текстом 

шляхом розміщення постійної інформації в лівій частині 
аркуша, а змінної – у правій); 

– таблиця  (виконання  уніфікованого  тексту 
табличним способом) [5, с. 4]. 

На  сьогоднішній  момент  в  управлінській  діяльності 
уніфікацію  можна  розглядати  як  одну  із  основних 
складових  частин  стандартизації  існуючих  документів, 
яка  в  подальшому  повинна  вирішити  такі  основні 
проблеми в роботі з документами, як зниження витрат, 
підвищення  оперативності  розміщення  інформації 
шляхом  зменшення  часових  періодів  на  підготовку  та 
опрацювання необхідних даних, тощо. 

Метою  уніфікації  та  стандартизації  є  удосконалення 
змісту  та  форми  документів,  які  дозволять  отримати 
соціальний та економічний ефект. 

Найбільш ефективними шляхами введення уніфікації 
та  стандартизації  в  управлінську  діяльність  на  нашу 

думку є: 
– проведення  наукових  та  практичних  досліджень 

по даному питанню; 
– впровадження  новітніх  технологій  та 

автоматизованих інформаційних систем; 
– розробка та удосконалення нормативно‐правової 

бази; 
– підготовку  до  роботи  в  умовах  уніфікації  і 

стандартизації працівників державних та інших органів. 
Необхідно  зазначити,  що  з  розвитком 

інформатизаційних  систем    з'являється  можливість 
безпаперової  технології  документообігу,  при  якій  уся 
інформація    формується  машинним  шляхом  і 
представляється  лише  на  відеотермінальних  пристроях 
ЕОМ.  Чи  можна  вважати  такий  документообіг 
справжнім,  чи  потрібно  пред'являти  до  нього  вимоги 
юридичної  доказовості,  чи  правомірно  в  сучасних 
умовах  поступово  або  відразу  ж  відмовитися  від 
паперової документації?  

Безпаперова технологія обліку в принципі можлива і 
реальна.  Забезпечення  юридичної  обґрунтованості 
облікових  даних,  отриманих  при  безпаперовій 
технології  їх  формування,  залежить  від  того,  наскільки 
точно цих вимог дотримуються. 

На  наш  погляд  потреба  збереження  паперової 
форми  вхідних  і  вихідних  документів  є,  і  вона 
визначається  передусім  психологічним  і  юридичним 
факторами. 

І автор документу, і отримувач бажає мати письмове 
підтвердження  існування  чи  відсутності  певних  фактів, 
що  задокументовані  на  папері.  Це  пов'язано  з  тим, що 
письмовий  документ  є  традиційним  юридичним 
доказом  відповідальності  за  відповідність 
констатованого  факту  переданому  повідомленню.  До 
того ж паперові документи в окремих випадках зручніші 
у користуванні.  

Психологічний  аспект  визначається  також  тим,  що 
для  традиціоналістів  зникнення  паперового  документа 
може  призвести  до  розладнання  усієї  інформаційної 
системи. Ідеальним є використання поряд з паперовими 
документами  електронно‐обчислювальних  носіїв  і 
засобів  опрацювання  інформації.  Адже  таке 
використання    покликане  удосконалити  організаційні 
форми  їх  використання,  істотно  вплинути  на  зміст 
керування органом управління соціальною системою. 
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THE FORMATION OF THE STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE 
____________________________________________________________________________________________________ 

 У  статті  проведено  аналіз  становлення  та  розвитку  органів  державного  фінансового  контролю  в  Україні. 
Визначено  етапи  в  історії  становлення  органів  державного  фінансового  контролю  у  вітчизняній  практиці 
державотворення.  Розкрито  особливості  заснування  та функціонування  відповідних  органів  на  кожному  з  етапів. 
Зроблено висновок про необхідність вдосконалення законодавчого регулювання статусу такого органу державного 
фінансового контролю, як Рахункова палата. 

 
В статье проведен анализ становления и развития органов государственного финансового контроля в Украине. 

Определены  три  этапа  в  истории  становления  органов  государственного финансового  контроля  в  отечественной 
практике создания государства. Раскрыты особенности создания и функционирования соответствующих органов на 
каждом из  этапов.  Сделан  вывод о необходимости  совершенствования  законодательного регулирования  статуса 
такого органа государственного финансового контроля, как Счетная палата. 

 
The analysis of  the  formation  and development of  state  financial  control  in Ukraine.  Identified  three  stages  in  the 

history  of  the  development  of  public  financial  control  in  the  domestic  practice  of  state  building.  The  features  of  the 
establishment and functioning of the entities at each stage. The conclusion about the need to  improve the status of the 
legal regulation of the body of state financial control, as the Audit Chamber. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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