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THE ROLE OF ELECTRONIC DOCUMENTARY COOPERATION IN THE ACTIVITIES OF LOCAL BODIES OF 

THE EXECUTIVE AUTHORITY 
 

У статті висвітлено роль та огляд проблеми впровадження систем електронного 

документообігу в місцевих органах державної влади. Акцентовано увагу на недостатній 

наявності дієвих організаційних та правових механізмів для цього на сучасному етапі 

інформатизації діяльності органів державної влади та обґрунтуванні заходів щодо підвищення 

ефективності їх роботи. Відзначено необхідність в інтеграції систем управління та Інтернет-

порталів. 

 

The article highlights the role and review of the problem of introducing electronic document 

circulation systems in state authorities. Attention is focused on the lack of effective organizational 

and legal mechanisms for this at the present stage of informatization of the activities of state 

authorities and the substantiation of measures to increase the efficiency of their work. Management 

activity of local authorities is carried out by issuing organizational and administrative documents. 

Documentation is used as a way and means for the implementation of management functions. At the 

same time, the documents focus on information that needs to be safely stored for a certain time. 

Currently, the bodies of state power have increased the tasks assigned to them and the management 

functions have become more complicated and requirements for the quality of documents have 

changed. Information technology is also actively implemented as a means of automating processes 

related to documented information. An efficient and high-quality system of information provision of 
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local authorities is an integral part of the professional functioning of the public administration system 

and the control over the practical implementation of the decisions of these bodies. The state of 

implementation of electronic document management in Ukraine shows the need to improve both the 

regulatory framework and the changing mentality of employees who are accustomed to working with 

"paper" documents. Electronic document circulation in local authorities allows, apart from increasing 

the culture of clerical work, to provide significant savings for replicating and sending a large number 

of documents, which is extremely topical today, under the conditions of limited funding of local 

executive authorities. In addition, the processing time of documents is accelerated, the share of 

routine operations is reduced, in particular, by simplifying the search for documents, improving the 

mechanism of organization and execution of documents, as well as modernizing the culture of 

record-keeping processes. 

 

Ключові слова: електронний документообіг, місцеві органи виконавчої влади, 

електронний документ, система електронного документообігу, електронний цифровий підпис, 

організаційні механізми. 

 

Keywords: electronic document circulation, local executive bodies, electronic document, 

electronic document flow system, electronic digital signature, organizational mechanisms. 

 
1. Постановка проблеми. 

Управлінська діяльність місцевих органів 

державної влади здійснюється шляхом 

видання організаційно-розпорядчих 

документів. Документацію використовують як 

спосіб і засіб реалізації функцій управління. 

При цьому в документах зосереджується 

інформація, яку необхідно надійно зберігати 

протягом певного часу. В даний момент в 

органах державної влади зросли обсяги 

покладених на них завдань та суттєво 

ускладнилися функції управління, змінюються 

вимоги до якості документів. Також активно 

впроваджуються інформаційні технології як 

засоби автоматизації процесів, що пов`язані з 

документованою інформацією.  

Ефективна та якісна система інформаційного 

забезпечення місцевих органів державної 

влади є невід’ємною складовою професійного 

функціонування системи державного 

управління та здійснення контролю за 

практичною реалізацією рішень цих органів. 

Стан упровадження електронного 

документообігу в Україні свідчить про потребу 

вдосконалення як нормативно-правової бази, 

так і зміни менталітету службовців, які все ще 

звикли працювати з «паперовими» 

документами. 

Електронний документообіг в місцевих 

органах влади дозволяє, окрім підвищення 

культури діловодства, забезпечувати суттєву 

економію коштів на тиражування та 

пересилання значної кількості документів, що 

вкрай актуально сьогодні за умов обмеженого 

фінансування місцевих органів виконавчої 

влади. Крім цього, прискорюються терміни 

опрацювання документів, зменшується частка 

рутинних операцій, зокрема, за рахунок 

спрощення пошуку документів, 

удосконалюється механізм організації та 

виконання документів, а також осучаснюється 

культура діловодних процесів. 

2. Метою статті є висвітлення ролі 

та огляду проблеми впровадження систем 

електронного документообігу в місцевих 

органах державної влади, відсутності дієвих 

організаційних та правових механізмів для 

цього на сучасному етапі інформатизації 

діяльності органів державної влади, особливо 

на рівні місцевого самоврядування, та 

обґрунтування заходів щодо підвищення 

ефективності їх роботи.  

3. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Останнім часом до проблеми 

впровадження електронного урядування в 

роботу місцевих органів виконавчої влади 

зверталися К. Вознюк, Н. Драгомирецька,  

О. Загаєцька, О. Загвойська,  К. Линьов,  

І. Лопушинський, Я. Олійник, І. Рубан, 

А. Семенченко,  К. Синицький, С. Чукут та ін. 

Поряд з цим, в Україні проблемам організації 

електронного документообігу в місцевих 

органах виконавчої влади надається 

недостатньо уваги. Як наслідок, практика його 

здійснення залишається неефективною, 

діяльність органів влади значною мірою з цих 

питань не впорядковано, а впроваджені окремі 

системи електронного документообігу мають 

суперечності та не завжди спираються на 

науково-теоретичні обґрунтування. 
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На даний час багато науковців 

пропонують свої напрацювання у галузі 

електронного документообігу. Так,  

Ж. Бурніс’єн, В. А. Грабовський, А. Локшин,  

І. В. Васюков, С. М. Головань, А. М. Давиденко, 

В. О. Хорошко,    Л. М. Щербак, А. Хінінський у 

своїх працях наводять досить ґрунтовні, але 

дещо розрізнені пропозиції щодо 

впровадження електронного документообігу в 

місцевих органах державної влади. Разом з 

тим, існує проблема комплексного підходу до 

вирішення проблеми інформаційного 

забезпечення шляхом впровадження 

електронного документообігу не тільки в 

окремих структурах місцевих органів 

державної влади, але й між органами 

місцевого самоврядування, громадянами і 

суб'єктами господарювання [3]. 

4. Виклад основного матеріалу 

дослідження. Закон України “Про електронні 

документи та електронний документообіг” 

установив основні організаційно-правові 

засади електронного документообігу та 

використання електронних документів. З 

моменту його прийняття в Україні фактично 

оголошено старт на тотальну інформатизацію 

суспільних відносин та органів державної 

влади. Документообіг в місцевих органах 

державної влади є системою, що матеріалізує 

процеси збору, перетворення, зберігання 

інформації, а також процеси управління: 

підготовку та прийняття рішень, контроль за їх 

виконанням. Пов’язуючи ці процеси з доступом 

до публічної інформації, можна сказати, що це 

є ефективним засобом забезпечення 

інформування та доступу до інформації 

фізичним та юридичним особам, а отже, сприяє 

прозорості та ефективності діяльності влади.  

На сьогодні в нашій державі вже існує 

доволі велика кількість нормативно-правових 

актів, що регулюють відносини у сфері 

застосування інформаційних технологій. Проте 

значна частина з них потребує доповнень. 

Розвиток системи державного управління в 

Україні внесення змін, оскільки тією чи іншою 

мірою не в змозі адекватно вирішувати 

проблеми, що виникають, та не узгоджуються 

між собою [5]. 

Кабінет Міністрів схвалив Концепцію 

розвитку електронного урядування в Україні. 

Реалізація Концепції розвитку електронного 

урядування визначає мету, основні завдання, 

пріоритети, етапи побудови електронного 

урядування, а також очікувані наслідки від 

його впровадження [10]. На другому етапі даної 

Концепції серед інших умов, що передбачено 

реалізувати (і повинні були б бути реалізовані 

на даний час), були такі: 

– організація  надання послуг в 

електронній формі в усіх сферах суспільного 

життя; 

– проведення повномасштабного 

реінжинірингу адміністративних процесів в 

органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування; 

– впровадження в діяльність органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування типових організаційно-

технологічних рішень у сфері електронного 

урядування; 

– забезпечення передачі електронних 

документів у державні архіви, музеї, бібліотеки, 

їх довгострокове зберігання, підтримка в 

актуалізованому стані та надання доступу до 

них [5]. 

Ще у 2004 році було затверджено 

постанову Кабінету Міністрів України «Типовий 

порядок здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади» 

[9], яка встановлює загальні правила 

документування в органах виконавчої влади 

управлінської діяльності в електронній формі і 

регламентує виконання дій з електронним 

документом з моменту його створення або 

одержання до відправлення чи передачі до 

архіву органу виконавчої влади. При цьому усі 

інші дії з електронними документами 

виконуються в органі виконавчої влади згідно 

з вимогами до дій з документами на папері, 

передбаченими інструкцією з діловодства 

цього органу. Дія Типового порядку 

поширюється на всі електронні документи, що 

створено або одержано органом виконавчої 

влади [4]. 

Основним механізмом організації 

взаємодії між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, 

громадянами і суб'єктами господарювання 

повинен стати електронний документообіг з 

використанням електронного цифрового 

підпису. Впровадження електронного 

документообігу сприятиме створенню умов для 

досягнення європейських стандартів якості 

послуг, відкритості та прозорості діяльності 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування [3]. 

Уведення в дію законодавства [7; 8] 

щодо юридичного статусу електронного 
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цифрового підпису дало змогу створювати 

системи обміну електронними документами, 

що допомагає знизити фінансові витрати та 

витрати робочого часу в органах державної 

влади та управління. 

Впровадження та всебічне 

використання сучасних інформаційних 

технологій в управлінській діяльності є вкрай 

важливим, оскільки забезпечить 

інформаційно-аналітичну підтримку ухвалення 

управлінських рішень на всіх рівнях, 

супроводить інформаційну підтримку 

соціально-економічного розвитку як окремих 

регіонів, так і держави в цілому, забезпечить 

інформаційні потреби державних службовців 

[2]. Електронний документообіг є наріжним 

каменем електронного урядування і має великі 

переваги порівняно зі звичним, паперовим 

документообігом. Окрім підвищення культури 

діловодства, забезпечується економія коштів 

на тиражування та пересилання значної 

кількості документів, що вкрай актуально 

сьогодні за умов обмеженого фінансування 

місцевих органів виконавчої влади [1]. 

Крім того, перевід потоків документів в 

електронну форму та інтеграція їх з Інтернет-

порталами дозволить досягти наступних 

важливих цілей: 

–  з'явиться нагода  повно і об'єктивно 

інформувати громадян про те, який обсяг 

послуг, сервісів і соціального забезпечення їм 

надається; 

–  громадяни і організації будуть 

залучені до активної роботи з розробки і 

реалізації ініціатив і програм законодавчих 

органів та виконавчих органів влади різного 

рівня; 

– забезпечиться «прозора» і 

оперативна взаємодія державного органу із 

суб'єктами господарювання; 

– буде досягнута істотна економія часу і 

коштів (як бюджету, так і суб'єктів 

господарювання) [3]. 

Проте, системи електронного 

документообігу мають певну особливість: 

система або повинна бути впроваджена 

повсюдно, на всіх робочих місцях, пов’язаних зі 

створенням, редагуванням і зберіганням 

інформації, або ефективність від її 

використання буде мінімальною. Така 

постановка питання відразу виявляє одну з 

основних проблем впровадження: у будь-якій 

організації знайдуться співробітники, які 

прагнуть уникнути чогось нового. 

Консерватизм персоналу звичайно 

обумовлений небажанням навчатися і 

перенавчатися, а також, можливо, низькою 

освіченістю. Ця проблема може завести в 

глухий кут весь процес впровадження. 

Особливо це стосується установ, в яких сама 

кадрова політика дуже консервативна і ніхто, 

навіть керівник, не вільний у переміщенні або 

оновленні кадрів [6]. 

Ці проблеми потрібно враховувати при 

створенні системи електронного 

документообігу (СЕД) установи і налаштуванні 

її на конкретні завдання. Навчання персоналу 

й організація робіт у СЕД повинні містити 

конкретні рекомендації щодо подолання 

зазначених проблем. Дослідження показують, 

що значні резерви в підвищенні 

продуктивності праці лежать в організації 

групової діяльності (кооперативної роботи). 

Прийнято також вважати, що при 

впровадженні СЕД здобуваються тактичні та 

стратегічні вигоди. Тактичні вигоди визначено 

скороченням витрат при впровадженні СЕД, 

пов’язаним зі звільненням фізичного місця для 

збереження документів, зменшенням витрат 

на копіювання і доставку документів у 

паперовому вигляді, зниженням витрат на 

персонал і устаткування тощо. До стратегічних 

належать переваги, пов’язані з підвищенням 

ефективності роботи підприємства або 

організації [1]. 

До таких переваг можна віднести: 

  – поява можливості колективної роботи 

над документами (що неможливо при 

паперовому діловодстві);  

– значне прискорення пошуку і вибірки 

документів (за різними атрибутами);  

– підвищення безпеки інформації за 

рахунок того, що робота в СЕД з 

незареєстрованої робочої станції неможлива, а 

кожному користувачу СЕД призначаються свої 

повноваження доступу до інформації; 

 – підвищення схоронності документів і 

зручності їх збереження, оскільки вони 

зберігаються в електронному вигляді на 

сервері;  

– поліпшення контролю за виконанням 

документів [11]. 

Першим кроком до впровадження 

систем електронного документообігу в 

місцевому органі виконавчої влади є, зокрема, 

забезпечення його працівників ключами 

електронного цифрового підпису. Тобто, 
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зазначені органи мають укласти угоди про 

обслуговування посиленого сертифіката 

відкритого ключа своїх працівників.  

Процес впровадження систем 

електронного документообігу в місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування поки що  знаходиться на 

початковому етапі. Хоча в Національному 

агентстві України з питань державної служби 

така система вже активно використовується і 

цей досвід розповсюджується для інших 

органів  [4]. Необхідно враховувати, що 

традиційний паперовий документообіг ще не 

швидко втратить своє значення – у найближчі 

роки важливі документи все одно будуть 

видаватися, затверджуватися і доставлятися в 

паперовому вигляді [3]. 
Зараз робота з паперовими 

документами займає найбільший відсоток 

робочого часу працівників та негативно 

впливає на функціонування органів виконавчої 

влади. Тому впровадження СЕД значно 

полегшить  створення, передачу та зберігання 

документів, зменшить грошові витрати, що 

актуально за умов обмеженого фінансування 

органів виконавчої влади. Застосування таких 

систем сприятиме відкритості та прозорості 

діяльності зазначених органів. 
5. Висновки.  На даний час 

розроблено нормативно-правову базу, що 
регулює застосування інформаційних 
технологій у державних установах. Тому цей 
процес є незворотним. Найбільш актуальним 
питання впровадження СЕД в органах 
державної влади стає через рух українського 
суспільства до європейських стандартів. 
Найближчим часом СЕД стануть невід’ємною 
частиною будь-якого державного органу чи 
установи. Але на шляху до реалізації 
запровадження електронного документообігу 
існують певні проблеми: відсутність на даному 
етапі справді дієвих організаційних механізмів 
упровадження СЕД в місцевих органах 
державної влади; відсутність єдиних методик, 
що враховували специфіку роботи державних 
органів; відсутність єдиних стандартів і вимог 
систем та форматів даних, що в них 
обробляються. Також проблемами є 
неготовність самої системи державного 
управління до інновацій, правове неостаточне 
визначення статусу електронного документа, 
відсутність правової практики, коли 
електронний документ юридично визнавався 
так само, як і паперовий документ. Таж 
причина ускладнює створення архівів 

електронних документів. Також причиною 
невикористання електронних документів є 
нерозповсюджене використання електронного 
цифрового підпису. Для вирішення цих 
проблем потрібно удосконалювати існуючу 
нормативно-правову базу, механізми 
впровадження СЕД в місцевих органах 
державної влади. Так як система державного 
управління не цілком готова до змін, СЕД 
потрібно впроваджувати поступово для 
кращого засвоєння її працівниками. 

Чим скоріше буде здійснено 
впровадження СЕД, тим скоріше з’явиться обіг 
електронних документів та відбудеться 
наближення до реалізації сучасного 
електронного урядування в нашій країні.  

 

Література: 
1. Клюцевський В. І. Механізм 

здійснення електронного документообігу в 
організації діяльності місцевих органів 
виконавчої влади [Електронний ресурс] /  
В. І. Клюцевський. – Режим доступу: 
lib.chdu.edu.ua. 

2. Коваль Р. А. Інформаційно-
аналітичне забезпечення діяльності органів 
влади: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 
25.00.02 / Р. А. Коваль; Класичний приватний 
університет. – Запоріжжя, 2008. – 23 с. 

3. Корбутяк В. І. Електронний 
документообіг та ефективність роботи органів 
державної влади / В. І. Корбутяк // Науковий 
вісник Академії муніципального управління: зб. 
наук. пр. – Сер. «Управління»; Вип. 1. – 2013. – 
С. 69–76. 

4. Кукарін О. Б. Електронний 
документообіг та захист інформації: навч. посіб. 
/ О. Б. Кукарін – К. : НАДУ, 2015. – 84 с. 

5. Орлов О. В. Огляд проблеми 
впровадження систем електронного 
документообігу в органах державної влади 
[Електронний ресурс] / О. В. Орлов,  
В. В. Поліщук. – Режим доступу: 
http://www.kbuapa.kharkov.ua. 

6. Писаренко В. П. Переваги 
електронного документообігу в діяльності 
органів державної влади та проблеми 
впровадження [Електронний ресурс] /  
В. П. Писаренко. – Режим доступу: 
http://www.kbuapa.kharkov.ua. 

7. Про електронні документи та 
електронний документообіг: Закон України від 
22 травня 2003 року № 851-IV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

8. Про електронний цифровий 
підпис: Закон України від 22 травня 2003 року  



Стратегія і тактика державного управління 

 

Стратегія і тактика державного управління                           101                                                            № 1-2, 2016  

№ 852-IV [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 

9. Про затвердження Типового 
порядку здійснення електронного 
документообігу в органах виконавчої влади: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 
жовтня 2004 р. № 1453 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 

10. Про схвалення Концепції 
розвитку електронного урядування в Україні 
[Електронний ресурс]: Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 13 грудня  
2010 р. № 2250. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua. 

11. Степанова Я. М. Основи 
електронного документообігу: [навч. посіб.] /        
Я. М. Степанова, В. Я. Рассамакін. – К. : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 155 с. 
 

References:  
1. Kliutsevskyi V.I. The mechanism 

of electronic document management in the 
organization of the activities of local executive 
bodies [Electronic resource] / V. I. Kliutsevskyi. – 
Mode of access: lib.chdu.edu.ua. 

2. Koval R. A. Information and 
analytical support of the activity of the 
authorities: author's abstract. dis Cand. state 
sciences Supervision: 25.00.02 / R. A. Koval; 
Classical private university. – Zaporozhye, 2008. 
– 23 p. 

3. Korbutiak V. I. Electronic 
document circulation and efficiency of public 
authorities / V. I. Korbutiak // Scientific Bulletin 
of the Academy of Municipal Management: Sb. 
sciences Ave. – Sir "Management"; Whip 1 – 2013. 
– P. 69–76. 

4. Kukarin O. B. Electronic document 
circulation and information protection: 
curriculum. manual / O.b. Kukarin – K. : NAPA, 

2015. – 84 p. 
5. Orlov O. V. Review of the problem 

of introduction of electronic document 
management systems in state authorities 
[Electronic resource] / O. V. Orlov, V. V. Polischuk. 
- Mode of access: 
http://www.kbuapa.kharkov.ua. 

6. Pysarenko V. P. Advantages of 
electronic document circulation in the activities 
of state authorities and implementation problems 
[Electronic resource] / V. P. Pysarenko. – Mode of 
access: http://www.kbuapa.kharkov.ua. 

7. On electronic documents and 
electronic document circulation: Law of Ukraine 
dated May 22, 2003 No. 851-IV [Electronic 
resource]. – Mode of access: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

8. On Electronic Digital Signature: 
Law of Ukraine dated May 22, 2003 No. 852-IV 
[Electronic resource]. – Mode of access: 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

9. On approval of the Model 
procedure for the implementation of electronic 
document circulation in executive bodies: 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
dated October 28, 2004 No. 1453 [Electronic 
resource]. – Mode of access: 
http://www.rada.gov.ua. 

10. About the approval of the Concept 
of the development of e-governance in Ukraine 
[Electronic resource]: Order of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine dated December 13, 2010 
No. 2250. – Mode of access: 
http://zakon4.rada.gov.ua. 

11. Stepanova Y. M. Fundamentals of 
electronic document circulation: [curriculum 
vitae]. Manual.] / Ya. M. Stepanova,  
V. Ya. Rassamakin. – Kyiv : Kyiv. nats trad.-ekon. 
un-t, 2004. – 155 p. 

 

УДК 305:320 
 
Маланчук Л. О., 
к.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Романишина І. Д.,  
студентка 4 курсу, групи ДІД-41  

Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ  
СІЛЬСЬКИХ РАД 

Malanchuk L. O., 
PhD in Economics  

Associate Professor of the Department of Public Administration 


