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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 № 18886/5



• 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, розповсюджува-
ними 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)

Конвертація, 

реєстрація

.p7s (.p7*)

Підписання 

ЕЦППроект 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)

Підписання ЕЦП 

(ДСТУ 4145-2002, 

ГОСТ 34.310-95)

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



Створення електронного документа



Створення електронного документа



Створення електронного документа



Створення електронного документа



Створення електронного документа



Створення електронного документа



Створення електронного документа



Створення електронного документа



Приклади найменування файлів ЕД



Створення XML-документа



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



Перспективи
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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 від 12.12.2013, протокол 

№ 5). Створення XML-схем електронного примірника описів справ постійного 

зберігання та обкладинок архівних електронних справ передбачено планом НДМР 

УНДІАСД на 2015 рік. Подальше удосканалення формату електронного документа 

з метою покращення їх візуалізації. 

• 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



• Методика приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів

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

• Визначення вимог, що обмежують застосування електронних (цифрових) підписів за міжнародними стандартами

для електронних документів постійного та тривалих (понад 10 років) строків зберігання форматами архівних

електронних (цифрових) підписів, які забезпечують зберігання (доступ до) повного набору даних для перевірки з

метою забезпечення можливості підтвердження справжності електронних документів під час їх постійного

зберігання

• 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

• Вирішення питання забезпечення юридичної сили електронного документа, що зберігався, але за результатами

технічної перевірки, яка проводилася з часом, потребує змін (не відповідність формату, структурі та змісту даних,

відсутність обов’язкових реквізитів, наявність шкідливого програмного коду, порушення цілісності даних,

пошкодження електронного (цифрового) підпису тощо), наприклад, під час його передавання до державної

архівної установи по завершенню граничних строків зберігання: можливість його подальшого застосування із

незначними невідповідностями вимогам; порядок його підписання після змін новим електронним (цифровим)

підписом та визначення відповідальності за такі зміни документа, особливо, якщо підписантом є інша фізична

особа та/або в залежності від рівня документа: закон, указ, постанова, розпорядження, зареєстрований в Мін’юсті

наказ і т.д.

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

Подальші шляхи розвитку



• Створення автоматизованих робочих місць, що дозволяють здійснювати приймання-передавання 

архівних електронних справ, їх технічну перевірку

• Здійснення переходу на вільне програмне забезпечення

• Створення спеціалізованого програмного забезпеченням для автоматизованого опрацювання 

архівних електронних справ

• Забезпечення засобами роботи з електронними цифровими підписами

• Навчання працівників

• Створення у складі інформаційних систем державних архівних установ комплексних систем 

захисту інформації

• Забезпечення фахівцями з інформаційних технологій, захисту інформації та електронного 

документознавства

• Створення фонду користування

• Створення галузевої інформаційної пошукової системи та електронного довідкового апарату до 

НАФ. Мета: надати можливість користувачам шукати за одним запитом по всіх документах НАФ. 

Це дозволить спростити інтерфейс пошукової системи до одного рядка для введення запиту на 

пошук необхідної інформації

• Надання доступу до документів в електронній формі (електронних копій документів, електронних 

документів),  у тому числі віддаленого

• Внесення відповідних змін до переліку робіт (послуг), що виконуються державними архівними 

установами на договірних засадах

Подальші шляхи розвитку архівної галузі



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



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Ковтанюк Юрій Славович

директор 

Центрального державного електронного

архіву України

Тел.: +380 44 273-32-98

E-mail: y.kovtanyuk.tsdea@arch.gov.ua


