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СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ДІЛОВОДСТВІ

У статті виділено п’ять основних груп документів, що створюються  
та  опрацьовуються  в  електронному  діловодстві.  Залежно  від  технології  
електронного документування інформації виокремлено форми документів з  
електронним носієм інформації. 
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У  сучасному  інформаційному  суспільстві  інформаційні  технології 
проникають  у  всі  сфери  діяльності,  в  тому  числі  й  у  діловодство. 
Впровадження електронного діловодства для автоматизації документаційного 
забезпечення  діяльності  підприємств,  установ  та  організацій  (далі– 
організацій) є на сьогодні не лише запорукою підвищення рівня ефективності 
виконання  управлінських  та  виробничих  функцій  і  вимогою  часу,  а  й 
законодавчою нормою, закріпленою низкою нормативно-правових актів.

В  останні  десятиліття  проблеми  впровадження  електронного 
діловодства,  й  зокрема,  електронного  документообігу,  є  об’єктами 
дослідження багатьох науковців. Використання інформаційних технологій у 
діловодстві  стало  об’єктом  дослідження  С.  Головань [1],  О.  Єфімової [2], 
М. Поляк [3].  Документ  як  цілісний  інформаційний  об’єкт  розглядають 
Ю. Ковтанюк та П. Марченко [4; 5; 6], Ю. Ковтанюк обґрунтовує необхідність 
виокремлення  електронного  документознавства  як  наукового  напряму [7]. 
Однак, на сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення груп документів, 
що створюються в електронному діловодстві.

Електронне  діловодство  визначається  нами  як  вид  автоматизованого 
діловодства  з  використанням  сучасних  документаційних  систем,  яке 
передбачає автоматизацію роботи з будь-якими документами та організацію 
роботи  з  документами  з  електронним  носієм  інформації [8].  При  цьому, 
документи з електронним носієм інформації є узагальнюючим терміном, який 
включає документи в електронній формі, зокрема, електронні.

Отже в електронному діловодстві доводиться організовувати роботу не 
лише з електронними документами, а й з документами в електронній формі. 
Такий підхід є логічним, на наш погляд, особливо на сьогоднішньому етапі 
розвитку електронного діловодства, коли в установах й організаціях, а також 
на підприємствах використовується в основному «гібридне діловодство»,  у 
якому представлені електронні документи, документи в електронній формі, а 
також  автоматизоване  опрацювання  традиційних  документів  з  паперовими 
носіями  інформації.  Ситуація  є  найбільш  неоднозначною  у  випадку 
автоматизованої роботи з документами в електронній формі та традиційними 
документами.  За  практикою,  що  нині  склалася,  якщо  в  організацію,  яка 
використовує систему автоматизованого діловодства (далі – САД) або систему 
електронного документообігу (далі – СЕД),  надходить паперовий документ 
він  сканується,  оригінал  документа  зберігається  у  місці,  визначеному  для 
його  оперативного  зберігання  (нерідко  одразу  передається  до  архівного 
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підрозділу  (архіву)  організації),  а  подальша  робота  здійснюється  з  його 
сканованою  копією.  У  процесі  роботи  з  електронною  формою  документа 
можуть  бути  створені  електронні  реквізити,  які  не  будуть  додані  до 
паперового  оригіналу  документа.  А  це  може  призвести  до  ускладнення 
передачі  паперових  документів  з  електронними  реквізитами  на  архівне 
зберігання.

Актуальною проблемою сьогодення є визначення складу документів, що 
створюються та опрацьовуються в електронному діловодстві. На нашу думку, 
можна визначити наступні основні групи документів:

1) електронні документи, що створені у відповідності до Закону України 
«Про  електронні  документи  та  електронний  документообіг»,  тобто  це 
документи, що містять всі обов’язкові реквізити, створення яких завершено 
накладанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) [9];

2) паперові документи. На перший погляд можна вважати, що вони не є 
об’єктом  електронного  діловодства.  Однак,  це  не  так,  бо  на  сьогодні 
документування  інформації  здійснюється  обов’язково  з  використанням 
інформаційних технологій, тобто інформаційні технології присутні навіть у 
паперовому  діловодстві.  Оскільки  документування  є  одним  з  діловодних 
процесів,  то  можна  стверджувати,  що  створення  проекту  паперового 
документа  з  використанням  сучасних  інформаційних  технологій  та 
прикладного  програмного  забезпечення  є  одним  з  етапів  електронного 
діловодства.  На  етапі  створення  проекту  документа  немає  різниці  між 
паперовим  документом  та  документом  в  електронній  формі,  й  зокрема, 
електронним документом. Все залежить від подальшого способу забезпечення 
їх справжності: друк з наступним підписанням документа чи використання 
ЕЦП;

3) скановані  копії  паперових  документів  –  зображення  паперових 
документів,  що  отримані  за  результатом  їх  оцифрування  за  допомогою 
сканера;

4) копії паперових документів в електронній формі – розпізнані версії 
сканованих копій паперових текстових документів, не підписані ЕЦП, текст 
яких можна редагувати;

5) документи,  що  створюються  виключно  в  електронній  формі  без 
підписання ЕЦП (наприклад, електронні квитки). Всі етапи життєвого циклу 
таких  документів  проходять  з  використанням  сучасних  інформаційних 
технологій  до моменту  виводу  їх  на  друк для  подальшого використання у 
транспорті, наприклад, на залізниці. Перспективною у цьому напрямку можна 
вважати передачу документної інформації в електронній формі, наприклад, із 
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квитків,  без  їх  подальшого  друку  для  контролю,  наприклад,  як  це 
здійснюється  при  посадці  у  літак.  Більшість  з  таких  документів  є 
документами тимчасових строків зберігання. Однак, актуальною є проблема 
підготовки  документів  в  електронній  формі  тривалого  (понад  10  років)  та 
постійного  строків  до  передачі  на  архівне  зберігання,  яка  повинна 
здійснюватися в організації, в діяльності якої вони були утворені;

Залежно від технології електронного документування інформації можна 
виділити такі форми документів з електронним носієм інформації:

–  документ-файл  –  кожен  документ  зберігається  в  окремому  файлі, 
якому присвоюється відповідне найменування;

–  документ-сукупність  файлів  –  кілька  файлів  становлять  один 
документ; 

– документ-електронний інформаційний ресурс. Прикладом такої форми 
документа з електронним носієм інформації можуть бути електронні аналоги 
паперових  документів,  що  мають  структуру,  яку  нескладно  реалізувати  в 
електронній  формі  за  допомогою  бази  даних  (електронний  інформаційний 
ресурс), наприклад, електронні журнали будь-якої реєстрації;

–  сукупність  документів-файл  –  в  одному  файлі  об’єднуються  кілька 
документів, наприклад, що стосуються однієї теми чи проблеми;

–  сукупність документів-електронний інформаційний ресурс. У даному 
випадку  база  даних (електронний інформаційний ресурс)  використовується 
для зберігання множини документів, об’єднаних за якоюсь ознакою.

Аналіз  законодавчої  бази  у  сфері  електронного  діловодства  й 
документообігу  показав,  що  до  форм  «документи-електронні  інформаційні 
ресурси»  та  «сукупність  документів-електронні  інформаційні  ресурси» 
відносяться  електронні  реєстри,  кадастри,  журнали  реєстрації,  масиви 
документів,  що  належать  до  певної  галузі,  наприклад,  медичні  картки 
поліклініки. Такі документи реалізуються в електронній формі за допомогою 
комп’ютерних баз даних – різновиду електронних інформаційних ресурсів.

На сьогодні в Україні існують такі основні загальнодержавні електронні 
інформаційні  ресурси,  що  відносяться  до  форми  «сукупність  документів-
електронний інформаційний ресурс» [10]:

–  Державний  реєстр  актів  цивільного  стану  громадян (Постанова 
Кабінету  Міністрів  України  від  22.08.2007  №  1064  «Про  затвердження 
Порядку  ведення  Державного  реєстру  актів  цивільного  стану  громадян»; 
Наказ  Міністерства  юстиції  України  від  24.07.2008  № 1269/5  «Про 
затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану 
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громадян»);

–  Державний реєстр атестованих судових експертів (Наказ Містерства 
юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення 
державного  Реєстру  атестованих  судових  експертів».  Порядок  ведення 
державного реєстру атестованих судових експертів);

–  Державний реєстр баз персональних даних (Постанова 25.05.2011 № 
616 «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних 
даних  та  порядок  його  ведення».  Положення  про  державний  реєстр  баз 
персональних даних та порядок його ведення.;  Наказ Міністерства юстиції 
України  від  08.07.2011  N  1823/5  «Про  затвердження  зразка  свідоцтва  про 
державну реєстрацію бази персональних даних»; Наказ Міністерства юстиції 
України  від  08.07.2011  №  1824/5  «Про  затвердження  форм  заяв  про 
реєстрацію  бази  персональних  даних  та  про  внесення  змін  до  відомостей 
Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання». Порядок 
подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін 
до відомостей державного реєстру баз персональних даних);

- Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних 
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності (Наказ Міністерства юстиції 
України від 21 червня 2007 року № 412/5 “Про затвердження Положення про 
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних 
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності”. Положення про Державний 
реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як 
суб'єктів інформаційної діяльності; Наказ Міністерства юстиції України від 
21  лютого  2006  р.  №  12/5  «Про  затвердження  Положення  про  держaвну 
реєстрацію друкованих засобів  масової  інформації  в  Україні  та  Положення 
про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної 
діяльності»); 

–  Державний  реєстр  обтяжень  рухомого  майна (Постанова  Кабінету 
Міністрів України від 5.07.2004 № 830 «Про затвердження Порядку ведення 
Державного реєстру обтяжень рухомого майна». Порядок ведення державного 
реєстру  обтяжень  рухомого  майна.;  Наказ  від  29.07.2004  №  73/5  «Про 
затвердження Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень 
рухомого  майна  та  заповнення  заяв».  Інструкція  про  порядок  ведення 
державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв;  Спільний 
наказ  Міністерства  юстиції  України  та  Державної  податкової  адміністрації 
України  від  07.02.2003  №  9/5/59  «Про  реєстрацiю  податкових  застав 
нерухомого  майна»;  Наказ  від  07.07.2006  №57/5  "Про  визначення 
реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна»);

–  Державний  реєстр  речових  прав  на  нерухоме  майно (Постанова 
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Кабінету Міністрів України від 26.10.11 № 1141 «Про затвердження Порядку 
ведення  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно»;  Наказ 
Міністерства  юстиції  України від  26.12.2012  № 1964/5  «Про затвердження 
Порядку доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно». Порядок доступу державних виконавців до державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно);

–  Єдиний  державний  реєстр  виконавчих  проваджень (Наказ 
Міністерства  юстиції  України  від  20.05.2003  №  43/5  «Про  затвердження 
Положення  про  Єдиний  державний  реєстр  виконавчих  проваджень». 
Положення  про  єдиний  державний  реєстр  виконавчих  проваджень;  Наказ 
Міністерства  юстиції  України  від  25.07.2008  №1293/5  «Про  встановлення 
розмірів  плати  за  користування  Єдиним  державним  реєстром  виконавчих 
проваджень»);

–  Єдиний  державний  реєстр  нормативно-правових  актів (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376 «Про затвердження Порядку 
ведення  Єдиного  державного  реєстру  нормативно-правових  актів  та 
користування  ним».  Порядок  ведення  єдиного  державного  реєстру 
нормативно-правових актів та користування ним; Наказ Міністерства юстиції 
України від 26.06.2002 № 57/5 «Про затвердження Інструкції про порядок та 
умови одержання інформації  з  інформаційного фонду Єдиного державного 
реєстру нормативно-правових актів»; Наказ Міністерства юстиції України від 
31.03.2003 № 25/5 «Про затвердження Порядку та розмірів плати за надання 
права  доступу,  користування  та  одержання  інформації  з  інформаційного 
фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів»);

– Єдиний  державний  реєстр  осіб,  які  вчинили  корупційні 
правопорушення (Наказ Міністерство юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 
«Про  затвердження  Положення  про  Єдиний  державний  реєстр  осіб,  які 
вчинили  корупційні  правопорушення».  Положення  про  єдиний  державний 
реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення); 

– Єдиний  державний  реєстр  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  – 
підприємців 
(Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстра
ціююридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»; 
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку подання та 
обігуелектронних документів державному реєстратору»);

–  Єдиний реєстр громадських формувань (Наказ Міністерства юстиції 
України № 2226/5 від 19.12.2008 «Про затвердження Положення про Єдиний 
реєстр громадських формувань». Положення про єдиний реєстр громадських 
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формувань);

– Єдиний реєстр довіреностей (Наказ Міністерства юстиції України від 
28.12.2006 р. №111/5  «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та 
внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства 
юстиції  України».  Положення  про  єдиний  реєстр  довіреностей.;  Наказ 
Міністерства юстиції України від 25.12.2008 р. №2265/5 «Про затвердження 
тарифів за надання послуг з користування реєстрами»);

–  Єдиний  реєстр  нотаріусів (Наказ  Міністерства  юстиції  України  від 
13.10.2010 N 2501/5  «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру 
нотаріусів». Порядок ведення єдиного реєстру нотаріусів);

–  Єдиний  реєстр  підприємств,  щодо  яких  порушено  провадження  у 
справі про банкрутство (Наказ Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 
3018/5  «Про  затвердження  Положення  про  Єдину  базу  даних  про 
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство» . 
Положення  про  єдиний  реєстр  підприємств,  щодо  яких  порушено 
провадження у справі про банкрутство; Наказ Міністерства юстиції України 
від 10.10.2011 № 3142/5 «Про встановлення розміру плати за пошук у Єдиній 
базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство,  інформації  з  видачею про це  витягу»;  Порядок формування і 
ведення  Єдиного  реєстру  арбітражних  керуючих  (розпорядників  майна, 
керуючих санацією, ліквідаторів) України);

–  Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів (Наказ 
Міністерства  юстиції  України  від  04.11.2009 № 2053/5  «Про  організаційні 
заходи  з  постачання,  зберігання,  обігу,  обліку  спеціальних  бланків 
нотаріальних документів і звітності про їх використання». Порядок ведення 
єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів);

– Реєстр громадських об’єднань (Постанова Кабінету Міністрів України 
від від 19 грудня 2012 р. № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру 
громадських  об’єднань  та  обміну  відомостями  між  зазначеним Реєстром  і 
Єдиним  державним  реєстром  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  - 
підприємців».  Порядок  ведення  реєстру  громадських  об’єднань  та  обміну 
відомостями  між  зазначеним  реєстром  і  єдиним  державним  реєстром 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

–  Реєстр  державних  та  адміністративних  послуг (Постанова  Кабінету 
Міністрів України від 30.01.2013 № 57 «Про затвердження Порядку ведення 
Реєстру  адміністративних послуг».  Порядок  ведення  реєстру 
адміністративних послуг);

–  Реєстр  методик  проведення  судових експертиз (Постанова  Кабінету 
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Міністрів України від 02.07.2008 № 595 “Про затвердження Порядку атестації 
та  реєстрації  судових  експертиз”;  Наказ  Міністерства  юстиції  України  від 
02.10.2008 № 1666/5 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик 
проведення судових експертиз»);

–  Реєстр  спеціальних  бланків  документів  інформаційної  системи 
Міністерства юстиції України (Наказ від 14.07.2004 № 67/5 Про затвердження 
Положення  про  порядок  постачання,  зберігання,  обліку  та  звітності 
витрачання  спеціальних  бланків  документів  інформаційної  системи 
Міністерства  юстиції  України  та  внесення  змін  до  деяких  нормативно-
правових актів Міністерства юстиції України;  Наказ  від  10.08.2012  № 41/5 
ДСК  Про  оформлення  свідоцтв  про  право  власності  на  нерухоме  майно, 
витягів,  інформаційних довідок  та  виписок  з  Державного  реєстру  речових 
прав на нерухоме майно на спеціальних бланках та внесення змін до деяких 
наказів Міністерства юстиції України);

–  Спадковий  реєстр (  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 
11.05.2011  №  491  «Про  затвердження  державної  реєстрації  заповітів  і 
спадкових договорів  у Спадковому реєстрі».  Порядок державної  реєстрації 
заповітів  і  спадкових  договорів  у  Спадковому  реєстрі;  Наказ  Міністерства 
юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 «Про затвердження Положення про 
Спадковий  реєстр».  Положення  про  Спадковий  реєстр  (Редакція  діє  з 
01.09.2011); Наказ Міністерства юстиції України від 07.04.2005 року № 33/5 
«Про  запровадження  Спадкового  реєстру  та  внесення  змін  і  доповнень  до 
деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України»).

Реєстри, в яких припинена реєстрація:

–  Державний реєстр iпотек (Постанова КМУ від 31.03.2004 р.  № 410 
«Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек»);

– Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (Наказ 
Міністерства  юстиції  України  від  09.06.99  №  31/5  «Про  внесення  змiн  i 
доповнень до нормативно-правових актiв Мiнiстерства та про затвердження 
Положення  про  Єдиний  реєстр  заборон  вiдчуження  об’єктiв  нерухомого 
майна»;  Положення  про  Єдиний  реєстр  заборон  відчуження  об’єктів 
нерухомого майна);

–  Реєстр прав власності на нерухоме майно (Указ Президента України 
від  17.02.2003  №  134/2003  «Про  заходи  щодо  створення  єдиної  системи 
державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у 
складі  державного  земельного  кадастру»;  Постанова  Кабінету  Міністрів 
України від 17.07.2003 р. № 1088 «Про створення єдиної системи державної 
реєстрації  земельних  ділянок,  нерухомого  майна  та  прав  на  них  у  складі 
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державного земельного кадастру»).

Реєстри, що припинили діяльність:

–  Державний  реєстр  застав  рухомого  майна (Постанова  Кабінету 
Міністрів України від 30.07.98 р. № 1185; Наказ Міністерства юстиції України 
від  26.02.99  №13/5  «Про  затвердження  Інструкції  про  порядок  реєстрації 
застав  рухомого  майна  в  Державному  реєстрі  застав  рухомого  майна»; 
Інструкція  про  порядок  реєстрації  застав  рухомого  майна  в  Державному 
реєстрі застав рухомого майна);

–  Державний реєстр правочинів (Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 
671  «Про  затвердження  Тимчасового  порядку  державної  реєстрації 
правочинів»; Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2004 № 86/5 «Про 
затвердження  Інструкції  про  ведення  Державного  реєстру  правочинів»; 
Інструкція про ведення Державного реєстру правочинів);

–  Єдиний  державний  реєстр  об'єднань  громадян  та  благодійних 
організацій (Положення про Єдиний державний реєстр об'єднань громадян та 
благодійних організацій, Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.98 № 
66/5);

–  Єдиний реєстр  довіреностей,  посвідчених у  нотаріальному  порядку 
(Наказ  Міністерства  юстиції  України  від  29.05.99  № 29/5;  Положення  про 
Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку);

–  Єдиний  реєстр  заповітів  та  спадкових  справ (Наказ  Міністерства 
юстиції  України  від  17.10.2000  №  51/5;  Положення  про  Єдиний  реєстр 
заповітів  та  спадкових  справ;  Наказ  Міністерства  юстиції  України  від 
22.01.2001 № 3/5).

Як бачимо з переліку, вже на сьогодні є певна кількість реєстрів, у яких 
припинена  реєстрація  або  вони  припинили  діяльність.  Це  означає,  що  ці 
реєстри  у  формі  баз  даних  можуть  передаватися  на  архівне  зберігання  за 
результатами експертизи їх цінності, як і відповідні традиційні реєстраційні 
книги, якщо вони є оригіналами.

Однак, дослідження потребує проблема передачі до державних архівів 
електронних  копій  реєстрів  з  паперовим  носієм  інформації,  адже  вони  є 
готовим  фондом  користування  до  паперових  документів  з  довідковим 
апаратом до них. Можна передбачити, що при дотримані певних вимог щодо 
підготовки  електронних  копій  реєстрів  з  паперовим  носієм  інформації  (їх 
уніфікації)  для  передачі  до  архіву  запропонований  підхід  до  подальшого 
використання  зазначених  документів  може  знайти  широке  застосування  в 
архівній галузі.
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Така  кількість  електронних  інформаційних  ресурсів  свідчить  про 
актуальність проблеми їх зберігання, в тому числі й тривалого та постійного. 
Вирішення  зазначеної  проблеми  потребує  врегулювання  на  законодавчому 
рівні.  Особливо  увагу  слід  приділити  уніфікації  баз  даних,  що  створені  в 
різних системах управління базами даних під час їх підготовки до передачі на 
архівне зберігання. Це забезпечить не тільки подальше спрощення організації 
роботи  в  архівній  галузі  щодо  забезпечення  зберігання  та  справжності 
подібних  документів,  а  й  надання  доступу  до  інформації,  що  в  них 
зберігається, у часі.
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Определено  пять  основних  групп  документов,  которые  создаются  в  
электронном делопроизводстве. В зависимости от технологи электронного  
документирования информации выделены формы документов с электронным 
носителем информации.

Ключевые  слова: электронное  делопроизводство,  документ  в  
электронной форме, электронный документ, электронный информационный  
ресурс

Five  main  groups  of  records  in  electronic  records  management  are  
determined.  According to  the electronic  documentation technology the forms of  
records on an electronic data medium are outlined. 

Key  words:  electronic  records  management,  records  in  electronic  form,  
electronic records, electronic information resource
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ДОКУМЕНТАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ У СВІТЛІ 
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Представлений  аналіз  значущості  документально-комунікаційних  
каналів  як  засобу  розповсюдження  інформації,  їх  впливу  на  ефективність  
засобів  документальної  міжнародної  комунікації  в  інформаційному  
Інтернет-просторі з  урахуванням  досягнень  і  можливостей  сучасних  
комп’ютерно-інформаційних технологій.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, документально-
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