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ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ 

ДОКУМЕНТООБІГ В СИСТЕМІ МНС УКРАЇНИ 

 

Одним з першочергових напрямів побудови та подальшого розвитку 

інформаційного суспільства в нашій країні є створення нормативно-правової 

бази, яка регулює інформаційні відносини на законодавчому рівні. За останнє 

десятиріччя в Україні ухвалено низку законів та нормативних актів, що 

складають базу нормативно-правового регулювання сфери інформаційних 

відносин, зокрема і електронного документообігу. Нормативно-правову базу 
побудовано на принципах інформаційної відкритості та свободи, гарантованості 

інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави згідно Конституції 

України. Законодавство регулює суперечності між потребами особи, 

суспільства та держави в розширенні вільного обміну інформацією й окремими 

обмеженнями на її поширення. 

 Правовий статус безпаперового документообігу із застосуванням 

електронного цифрового підпису в органах державної влади визначається 

Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" 

та "Про електронний цифровий підпис". Дані закони встановлюють основні 

організаційно-правові засади електронного документообігу та використання 

електронних документів, визначають правовий статус електронного цифрового 

підпису та регулюють відносини, що виникають під час використання 

електронного цифрового підпису. У контексті законів електронний документ 

розглядається як документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, а електронний 

документообіг як сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, 

передавання, одержання, зберігання, використання та вилучення електронних 

документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності, та у разі 

необхідності, з підтвердженням факту одержання таких документів. 

Електронний підпис є обов'язковим реквізитом, який використовується для 

ідентифікації автора або підписувача електронного документа іншими 

суб'єктами електронного документообігу. Юридична сила електронного 

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

форму. 

Документообіг в МНС здійснюється у вигляді потоків документів, які 

циркулюють між пунктами обробки інформації та пунктами технічної обробки 

документів. Використання паперового документообігу в МНС призводить до 

наступних проблем: 



- існує великий документопотік вхідних, вихідних і службових документів, 

розгляд яких серйозно збільшує терміни виконання робіт; 

- підготовка документів призводить до матеріальних витрат; 

- нарад у керівників різного рівня стає більше і їх тривалість затягується; 

- оперативність прийняття та виконання рішень низька; 

- кількість форм для звітності зростає; 

- створюється загроза витоку інформації з візами працівників. 

Постійне збільшення кількості інформації призводить до того, що 

традиційні методи роботи з документами стають недостатньо ефективними. 

Так, за даними компанії Delphi, 15 % паперових документів безповоротно 

губляться і для їх пошуку службовці витрачають до 30 % свого робочого часу. 

Під час переходу до електронної документації та автоматизації документообігу 

зростання продуктивності праці користувачів системи електронного 

документообігу (далі – СЕД) збільшується на 25 - 50 %, скорочується час 

обробки одного документа більш ніж на 75 %, зменшуються витрати на оплату 

площі для зберігання документів на 80 % (оцінка Norton Nolan Institute). 

Тенденцію переходу від традиційних технологій організації документообігу до 

комп'ютерних відображають наступні цифри: співвідношення кількості 

паперових та електронних документів через п'ять років буде становити 50 на 50 

%, через десять років –30 на 70 %; кількість електронних документів 

подвоюється за рік, а паперових документів росте тільки на 7 % (данні компанії 

XPLOR). Таким чином виникає нагальна необхідність відмови від класичного 

документообігу та повної заміни його безпаперовим електронним. 

Електронний документообіг – це високотехнологічний і прогресивний 

підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи установ та організацій. На 

сьогодні слід розділяти два поняття – діловодство і документообіг. Діловодство 

– діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з 

документами у процесі виконання управлінських дій. Документообіг – 

сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, 

одержання, зберігання, використання та знищення документів, які виконуються 

із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів.  

На підставі такого поділу існує класифікація електронних систем, зокрема 

системи автоматизації діловодства (далі - САД) і системи електронного 

документообігу. САД насамперед забезпечують облік електронних документів. 

Основні функції САД: реєстрація вхідних, вихідних, внутрішніх та 

організаційно-розпорядчих документів, облік виданих резолюцій та отриманих 

відповідей про виконання. У базах даних зберігаються не тільки реквізити 

документів, але й їх текстовий образ. САД дозволяють вести контроль 

виконання, зберігати дані про справи і забезпечують швидкий пошук документа 

по одному реквізиту або їх набору. СЕД орієнтовані на роботу з електронними 

документами, їх рухом всередині організації або між організаціями. Важливим 

тут є процес колективної підготовки документа, його багаторазове узгодження, 



ведення версій документів. СЕД поєднують в собі функції автоматизації 

діловодства та управління електронними документами. Таким чином, ця 

система охоплює всі діловодні процеси і використовується частіше у великих 

організаціях. 

Створення та впровадження системи електронного документообігу в 

МНС дасть змогу: 

- забезпечити автоматизацію та оптимізацію процесів діловодства і 

документообігу; узгодження та візування проектів вихідних документів, 

формування справ, передачі на зберігання в архів; 

- прискорити обмін інформацією між структурними підрозділами апарату та 

територіальними органами МНС; 

- оптимізувати інформаційні потоки між МНС та іншими органами державної 

влади; 

- забезпечити постійний контроль за виконанням доручень керівництва до актів 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; 

- створити єдине сховище документів та супровідної інформації, що дозволить 

поліпшити якість обробки документів і скоротити час на прийняття 

управлінських рішень з найбільш важливих документів; 

- забезпечити необхідний рівень безпеки під час роботи з документами та 

запровадження в СЕД МНС електронного цифрового підпису. 

Фінансування заходів зі створення системи електронного документообігу 

МНС здійснюватиметься за рахунок державного бюджету та інших джерел, 

передбачених законом. Створення і впровадження СЕД не потребує залучення 

додаткових трудових ресурсів і буде здійснено фахівцями Центру 

інформаційних технологій та технічних послуг Українського науково-

дослідного інституту цивільного захисту. 
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