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• Відсутність нормативно-правової бази з технічного регулювання електронного 

документообігу 

• Наявність множини систем електронного документообігу з широким 

функціоналом та ергономікою інтерфейсу, що забезпечують організацію 

електронного діловодства 

• Використання різних форматів електронних документів 

• Існування електронних документів у формі баз даних їх реквізитів та метаданих, 

що мають різну структуру в різних системах електронного документообігу 

• Створення електронних документів з порушенням законодавчої та нормативно-

правової бази України 

• Відсутність обміну електронними документами між різними системами 

електронного документообігу. Електронний документообіг створюється як 

локальний та забезпечує потреби окремого державного органу, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, організації, установи незалежно від форми 

власності 

• Несумісність програмного забезпечення для створення та обробки формату 

електронно цифрового підпису, що створено за вимогами єдиної нормативно-

правової бази України 

 

Передумови 



Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України 

від 22.05.2003 № 851–IV 

Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852–IV 

Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями державної форми власності : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1452 

Про затвердження Типового порядку здійснення електронного 

документообігу в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2004 № 1453 

 

 

Передумови (продовження) 



Побудувати загальнодержавний електронний документообіг, з можливістю 

організації низхідного та висхідного рухів електронних документів 

Створити нормативно-правову базу, що визначала вимоги до інформаційних 

об’єктів загальнодержавного електронного документообігу, а не до систем 

електронного документообігу 

Створити електронний документ у формі уніфікованого інформаційного 

об’єкту, який є самодостатнім (подібно паперовим документам) – містить 

всю необхідну інформацію для його ідентифікації в загальнодержавному 

електронному документообігу та розуміння машиною і людиною 

 

 

 

 

Мета 



Приклад такого формату 

 
Формат JPG, за допомогою якого створено загальносвітовий документообіг 

цифровими фотодокументами. 

Основний принцип 

 Виробників апаратного та програмного забезпечення множина, а формат 

один. 

Це працює, якщо 

створювач формату один! Ніхто з виробників апаратного та програмного 

забезпечення не створює формат даних за визначеними вимогами. Вони 

тільки впроваджують (реалізують) один і той же формат даних. 

Що для цього зроблено? 

 
Кожен виробник апаратного та програмного забезпечення, що створює та 

обробляє фотодокументи у форматі JPG, правильно реалізував цей формат 

для запису цифрових даних та їх відтворення. 



Приклад неправильної реалізації  
форматів даних 

 
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 жовтня 

2011 року № 1207 «Про вимоги до форматів даних електронного 

документообігу в органах державної влади. Формат електронного 

повідомлення», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 

2011 року за № 1306/20044 

Наказ Міністерства юстиції України та Адміністрації державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року 

№ 1236/5/453 «Про затвердження вимог до форматів, структури та 

протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового 

підпису», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 

року за № 1398/21710 (із змінами) 



Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне 

зберігання 

 

Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання 

 

Автоматизація опрацювання вхідних електронних документів, архівних електронних справ та архівних 

електронних документів 

Вимоги до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів 

Вимоги до структури та змісту XML-схеми електронного примірника описів справ постійного зберігання 

Вимоги до структури та змісту XML-схеми обкладинок архівних електронних справ 

 

Ідентифікація інформаційних об’єктів з часу їх створення до знищення або постійного зберігання 

Вимоги щодо найменування файлів електронних документів 

Вимоги щодо найменування файлів електронних облікових документів 

Вимоги щодо найменування файлів архівних електронних документів 

Вимоги щодо найменування файлів електронних примірників описів справ постійного зберігання 

Вимоги щодо найменування файлів обкладинок архівних електронних справ 

Призначення нормативно-правових актів, що введено в 
дію наказом Міністерства юстиції України від 

11.11.2014 № 1886/5 



електронне повідомлення про отримання/відхилення вхідних електронних документів – електронний документ, що 

надсилається відправнику (автору) вхідного електронного документа з метою підтвердження отримання/відхилення 

адресатом цього електронного документа. Створення електронного повідомлення завершується накладанням на його проект 

електронного цифрового підпису особи, що відповідальна за опрацювання вхідних електронних документів; 

електронний цифровий підпис-віза – це електронний цифровий підпис, що використовується для візування певних дій 

(внесення зауважень та пропозицій, редагування та погодження його тексту) під час створення проекту документа;  

еталонна XML-схема – електронний документ, у якому визначено XML-схему для всіх XML-документів, які створюються в 

електронному документообігу за цією XML-схемою; 

інформаційний об’єкт електронного документообігу – електронні документи, електронні повідомлення, реквізити та 

документи в електронній формі;  

конвертування – процес, результатом якого є перетворення даних з поточного формату в інший; 

проект електронного документа – змістова частина електронного документа без електронного цифрового підпису; 

реєстраційно-контрольна картка (далі – РКК) електронного документа в ІАС установи – інформаційний об’єкт 

електронного документообігу, що містить всю інформацію про створення (одержання), проходження та зберігання 

електронного документа в установі. РКК електронного документа оформлюється із зазначенням обов’язкових реквізитів 

відповідно до порядку заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки електронного документа…  

технічна перевірка електронного документа – перевірка електронного документа на відповідність технічним вимогам, що 

забезпечують роботу з електронними документами у діловодстві та їх підготовку до передавання на архівне зберігання; 

XML-документ електронного документообігу – документ формату XML, створений відповідно до еталонної XML-схеми. 

ТЕРМІНОЛОГІЯ 

Порядку роботи з електронними документами у діловодстві 

та їх підготовки до передавання на архівне зберігання 



Розділ ІV. Облік документів в архіві 

Глава 2. Одиниці обліку архівних документів 

Пункт 2.2 

Для архівних електронних документів одиницею зберігання є архівний 

електронний документ. 

Одиницею обліку архівних електронних документів є архівна електронна 

справа та архівний електронний документ. 

 

Розділ ІІ . Організація формування НАФ та комплектування архіву 

Глава 3. Комплектування архіву 

Пункт 3.9. Приймання документів НАФ до архіву здійснюють після закінчення 

граничних строків їх зберігання в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел 

комплектування архіву: 

Останній абзац: електронних документів – 3 роки. 

Правила роботи архівних установ України, 

затверджені наказом Міністерства юстиції України 

08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Мін'юсті 

10.04.2013 за № 584/23116 



Приклади найменування файлів ЕД 



• для створення текстових електронних документів – PDF/A-1 (*.pdf); 

• для створення фото електронних документів – TIFF (*.tif) – застосовується у варіанті без стиснення; 

• для створення аудіоданих аудіовізуальних електронних документів– FLAC (*.flac); 

• інкапсуляції даних аудіовізуальних електронних документів – контейнер Matroska (*.mkv);  

• створення відеоданих аудіовізуальних електронних документів – реалізація MPEG-4 AVC/H.264 у кодеку Ffmpeg 

(застосовується стиснення даних без втрат). 

1. Відкрита специфікація. 

2. Стандартизований ISO або іншою міжнародною організацією. 

3. Масово використовується для обміну інформацією. 

4. Наявність поширених програмно-технічних засобів на різних платформах (операційних системах і технічних засобах), 

спроможних відтворювати дані цього формату. 

5. Самодостатній у відтворенні електронних документів. 

Обґрунтування 

Довговічність – формат даних повинен мати широке застосування, підтримуватись розробником протягом щонайменше десяти 

років в усіх версіях програм його створення, бути стандартизованим і мати відкриту специфікацію. 

Інтероперабельність – здатність відтворювати даних певного формату поширеними програмно-технічними засобами  різних 

платформ (операційних системах і технічних засобах);  

Самодостатність – вся інформація, яка необхідна для відтворення інформації у часу в незмінному вигляді, 

вбудована/знаходиться у файлі. 

Перевага надається форматам, які підтримуються програмним забезпеченням з відкритим кодом, розповсюджуваними за 

ліцензіями, які не встановлюють обмежень щодо використання та копіювання програмних продуктів. 

Критерії 

Формати 

Перелік форматів даних 



Формат файла архівного електронного 
документа 

.doc, .odt .pdf (PDF/A) 

Реєстрація, 
конвертація  

.p7s (.p7*) 

Підписання 
ЕЦП Проект документа 

ЕЦП-візи 
зовнішні 

Окремі файли .p7s, що 
посилаються на файли з 
проектами документів 

ЕЦП зовнішнє 
або внутрішнє Аналогічно 

створюються 
додатки до ЕД, що 
підписуються 
окремо 

Для текстових 
документів 

.xml (за Вимогами до структури та змісту) 

Створення метаданих  
 

Формат даних: текстовий. Файл 

будь-якого формату 

Транзакція: всі дії виконуються або не виконуються 

(в одному технологічному процесі) 

.p7s (Е(Ц)П внутрішнє) 

Створення реквізитів «на документі»: 
резолюції, реєстраційні індекси вхідних ЕД, візи тощо. 

Формат даних: текстовий або графічний. Файл будь-

якого формату, якщо застосовується зовнішнє Е(Ц)П 

ЕЦП: зовнішнє або внутрішнє – файли .p7s 

ЕЦП з повним набором даних перевірки за Вимоги до формату підписаних даних, 

затвердженими наказом Мін'юст України, Держспецзв'язку України від 20.08.2012  № 1236/5/453 

Може не додаватися окремо, 
якщо ЕЦП внутрішній 

Підписання ЕЦП 
(ДСТУ 4145-2002, 
ГОСТ 34.310-95) 



Додатки електронного документа 

.doc, .odt 

Проект документа 

.doc, .odt 

Проект додатка 

.p7s (.p7*) 

.pdf (PDF/A) 

Реєстрація та  
конвертація 

Підписаний електронний документ 

.p7s (.p7*) 

Підписання ЕЦП 

.pdf (PDF/A) 

Підписаний додаток ЕД 

.xml (за Вимогами до структури та змісту) 

.p7s (Е(Ц)П внутрішнє) 

Підписання ЕЦП 
діловода 

.p7s (Е(Ц)П внутрішнє) 

Підписання ЕЦП 
керівника 
розпорядчого 
електронного 
документа 

Об’єднання ЕД з його 
метаданими (та додатками) 

I варіант 

II варіант 

III варіант 

ЕД з додатками за I та II варіантами 



Створення XML-документа 



Створення електронного документа 
(початок) 



Створення електронного документа 
(продовження) 



Створення електронного документа 
(продовження) 



Створення електронного документа 
(продовження) 



Створення електронного документа 
(продовження) 



Створення електронного документа 
(продовження) 



Створення електронного документа 
(продовження) 



Створення електронного документа 
(завершення) 



Формування архівних електронних справ 



Технічна перевірка електронних 
документів 

• Перевірка цілісності та автентичності XML-документа 

• Перевірка імені файла XML-документа 

• Перевірка на відсутність шкідливого програмного коду в XML-

документі 

• Перевірка XML-документа на відповідність еталонній XML-схемі  

• Перевірка на відтворення даних з XML-документа 

• Перевірка цілісності та автентичності, імені файла , відсутність 

шкідливого програмного коду, відповідності архівному формату 

та можливості відтворення інформації електронного документа, 

що міститься в XML-документі, наприклад, архівного 

електронного документа 
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Впровадження  

Порядку 

 

 



• Доопрацювання програмних засобів учасників е-документообігу за вимогами Порядку 

• Запровадження сертифікації програмних засобів, що застосовуються для автоматизації 

роботи з електронними документами на відповідність вимогам законадавства у сфері 

організації діловодства та архівної справи 

• Створення еталонних XML-схем. Схему архівного електронного документа створено ЦДЕА 

України (схвалено НМК Укрдержархіву у  2013 році). Схеми обкладинок архівних 

електронних справ та електронного примірника описів справ постійного зберігання 

передбачено створено УНДІАСД (схвалено НМК Укрдержархіву у 2015 та 2016 роках 

відповідно). 

• Подальше удосканалення формату електронного документа з метою покращення їх 

візуалізації 

• Забезпечення сумісності програмних засобів, призначених для підтвердження авторства 

електронних документів та перевіряння їх цілісності за накладеними на ці документи 

електронними цифровими підписами 

• Забезпечення упорядкування архівних документів за встановленими законодавством 

строками їх зберігання в архівних підрозділах органів виконавчої влади для здійснення 

поступового переходу на електронний документообіг. Термін 2014-2015 рр. (П.9 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р «Про затвердження 

плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні») 

Проблемні питання 

щодо впровадження Порядку 



• На підставі методики приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та 

архівних відділів міських рад (схвалено НМК Укрдержархіву від 30.12.2014, протокол № 4) розроблення 

відповідного Порядку, затвердження його наказом Міністерства юстиції Українита та реєстрація в 

Міністерстві юстиції України 

• Розроблення та поширення програмних засобів, що дозволяють  створювати електронні цифрові підписи з 

повним набором даних для перевірки у відповідності до Вимог до форматів, структури та протоколів, що 

реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджених наказом 

Держкомінформнауки, Держспецзв'язку України від 20.08.2012 № 1236/5/453, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 20.08.2012 за № 1398/21710 

• Вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази України з урахуванням міжнародних стандартів 

у сфері електронного документообігу, інфраструктури відкритих ключів (електронних цифрових підписів)  

та електронного урядування 

• Обмеження застосування для електронних документів міжнародних форматів електронного цифрового 

підпису, які не дозволяють зберігати повний набор даних про ці підписи та можуть гарантувати 

підтвердження справжності електронних документів у часі 

• Визначення порядку забезпечення юридичної сили документів в електронній формі (вигляді), які за 

вимогами низки нормативно-правових актів України створюються у діяльності державних органів, 

підприємств, організацій та установ державної форми власності, під час їх передавання за межі цих 

юридичних осіб, зокрема, на постійне зберігання до державних архівних установ та архівних відділів 

міських рад. Забезпечити поширення цього порядку на документи в електронній формі (вигляді) 

постійного та  тривалих (понад 10 років) строків зберігання юридичних осіб недержавної форми власності 

та фізичних осіб 

• Забезпечити поширення вимог Порядку на роботу з електронними документами в різних сферах 

діяльності 

Подальші шляхи розвитку 



Підсумки 

• Архівне зберігання електронних документів розпочинається з часу їх створення 

• Без автоматизації працювати неможливо 

• Змішаний документообіг 

• Єдине діловодство 

• Єдина архівна справа 

• Єдині номенклатура й опис 

• Єдині архівні формати електронних документів 

• Єдині архівні формати електронних (цифрових) підписів 

• Створення паперових примірників електронних документів, як запорука їх гарантованого постійного 

зберігання, особливо, що забезпечують соціальні гарантії громадян 

• Різні терміни приймання-передавання паперових та електронних примірників документів 

• Централізоване зберігання архівних електронних справ у ЦДЕА України 

• Запровадження доступу державних архівних установ та архівних відділів міських рад (на підставі 

договору) до архівних електронних справ, що перебувають у них на обліку та зберігаються в ЦДЕА 

України 

• Воля керівництва установи, органу, держави щодо впровадження електронного документообігу 

• Впровадження потребує немалих коштів та зваженого загальнодержавного підходу 

• Архівна справа повинна розглядатися, як важлива складова загальнодержавних процесів щодо розбудови 

електронного урядування 
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