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Завдання архівістів
1. Забезпечити збереженість електронних документів постійного та тривалого (понад 10 років)
зберігання. Крім унормування технічних аспектів щодо таких документів, забезпечити
створення їх паперових відповідників: паперових примірників або засвідчених паперових копій
електронних оригіналів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 відповідно до змін згідно
постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1269 визначено створення засвідченої
паперової копії заміть паперового примірника електронних документів постійного та
тривалого (понад 10 років) зберігання, які до тепер визначається створювати наказом
Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
2. Створити нові й удосконалити існуючи законодавчі та нормативно-правові акти з питань
роботи з електронними документами у діловодстві та їх архівного зберігання.
3. Створити програмне забезпечення, що відповідає вимогам чинного законодавства, для:
архівних підрозділів юридичних осіб – джерел комплектування архівних установ, що дозволить
підготувати електронні документи НАФ до передавання на постійне зберігання;
архівних установ, що дозволить приймати електронні документи НАФ на постійне зберігання;
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, що дозволить передавати електронні
документи НАФ на постійне зберігання від юридичних осіб – джерел комплектування архівних
установ.
Отже, у розпорядженні архівістів повинен з’явитися програмний інтерфейс, що дозволить
виконати всі архівні процеси з електронними документами. Подібний інтерфейс нині надано у
користування діловодам, виконавцям і керівникам сучасні системи електронного
документообігу.

Законодавча та нормативно-правова бази
Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003
№ 851–IV. Редакція від 07.11.2018: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 № 2155-19. Набрав чинність –
07.11.2018: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації
роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну :
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55. Набрала чинність з
07.03.2018 : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF
Порядку приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на
постійне зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2020 №
4555/5 «Про затвердження», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2020 за №
1317/35600: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1317-20
Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми
власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 19.09.2018 № 749. Набрала
чинність – 07.11.2018: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2018-%D0%BF

Вимоги у сфері електронних довірчих послуг
та Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у сфері
електронних довірчих послуг
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 992:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2018-%D0%BF
Важливо, що цей нормативно-правовий акт ґрунтується на 77 міжнародних стандартах, а саме –
стандарти, що визначають:
– загальні вимоги до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг під час надання
кваліфікованих електронних довірчих послуг;
– Довірчого списку;
– надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних із створенням, перевіркою та
підтвердженням електронних підписів, печаток, а також зберіганням кваліфікованих електронних
підписів, печаток, електронних позначок часу та відповідних сертифікатів відкритих ключів;
– надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з формуванням, перевіркою та
підтвердженням чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису, печатки,
автентифікації веб-сайту;
– надання кваліфікованої електронної довірчої послуги з формування, перевірки та підтвердження
кваліфікованої електронної позначки часу;
– засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
– кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
– надання кваліфікованої електронної довірчої послуги з реєстрованої електронної доставки;
– криптографічного захисту інформації;
– інформаційної безпеки;
А також стандарти щодо тестування інтероперабельності.

Вимоги до форматів даних електронного документообігу
в органах державної влади
затверджені наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.09.2018
№ 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2018 за № 1309/32761:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18
Універсальний контейнер (уніфікований інформаційний об’єкт), призначений як для надсилання
вихідних та отримання вхідних електронних документів, так і приймання-передавання електронних
документів НАФ до архівних установ від юридичних осіб – джерел їх комплектування
Формат даних контейнера має відповідати вимогам національного стандарту ДСТУ ETSI EN 319 1621:2016 (ETSI EN 319 162-1:2016, IDT) «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Контейнери, пов’язані
з підписом (ASiC). Частина 1. Структурні блоки та базові контейнери ASiC», що ґрунтується на низці
міжнародних стандартів.
Серія стандартів European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Electronic Signatures and
Infrastructures (ESI)
ETSI EN 319 132 V1.1.0 (2016-02) XAdES Baseline Profile – Advanced Electronic Signature, вбудовані в XML
ETSI EN 319 142 V1.1.0 (2016-02) PAdES Baseline Profile – Advanced Electronic Signature, вбудовані в PDF
стандартів ISO 19005-1: 2005 (PDF/A-1), ISO 19005-2:2011 (PDF/A-2)
ETSI EN 319 142 V1.1.0 (2016-02) CAdES Baseline Profile – Advanced Electronic Signatures, вбудовані в CMS
ETSI EN 319 162-2 V1.1.1 (2016-04) Part 2: Additional ASiC containers
Специфікація LTA (Long Term Archive time-stamps)
НА ЗАМІНУ наказу 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

Зміни законодавчої та нормативно-правової баз
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
Визначити статус засвідченої паперової копії електронного документа у разі пошкодження або втрати
електронного оригіналу – доповнити статтю 8 абзацом у такій редакції: «У разі втрати електронного
документа або неможливості відтворення його інформації, зокрема втрати можливості підтвердження
юридичної сили, справжності цього документа, оформлена належним чином засвідчена паперова копія
такого електронного документа застосовується на його заміну з набуттям юридичної сили оригіналу».
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», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за № 1306/20044:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-11
Надати час для скасування чинності та заміни сучасним форматом.
Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 Про затвердження «Порядку роботи з
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання»,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
11.11.2014
за
№
1421/26198:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14
Головне: визначити нову послідовність формування архівних електронних справ і справ із паперових
примірників (засвідчених копій) відповідних архівним електронним документам, нові схеми метаданих
для описування документів в електронній формі.
Наказ Міністерства цифрової трансформації України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України від 30.09.2020 № 140/614 «Про встановлення вимог до технічних засобів,
процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем
під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг», зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 22.10.2020 за № 1039/35322: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1039-20
Визначити формати архівного електронного підпису чи печатки

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

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.
Пропонується замінити: «архівний електронний документ»
на «архівна електронна справа».
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.

Нормативно-правова база щодо функціонування системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади
Порядок роботи з електронними документами через систему
електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням
електронного
цифрового
підпису,
затверджений
наказом
Міністерства юстиції України від 01.11.2012 № 1600/5,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2012 за №
1854/22166: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1854-12#Text
Регламент організації взаємодії органів виконавчої влади в
електронній формі, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 17.01.2018 № 55: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552018-%D0%BF#n1251

Способи надсилання → отримання /
передавання → приймання
електронних документів
 Через систему електронної взаємодії органів виконавчої
влади.
 Засобами (у межах) корпоративної
електронного документообігу.

версії

системи

 Електронною поштою.
 За допомогою файлообмінника, наприклад хмари.
 Нарочним, кур’єрською або поштовою службами, що
доставляє носій з документною інформацією.

Перелік форматів даних
Критерії
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 дані певного формату поширеними програмно-технічними засобами різних
платформ (операційних системах і технічних засобах);
Самодостатність – вся інформація, яка необхідна для відтворення інформації у часі в незмінному вигляді (формі),
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.

Формати
•

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).
Обґрунтування

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.

Приклади найменування файлів ЕД

Електронні документи у формі БД
їх реквізитів та метаданих
Одному запису БД відповідає один документ
Якщо уявити спрощено БД у формі однієї звичайної таблиці,
одному рядку цієї таблиці буде відповідати один документ

Документи

Реквізити та метадані

Проект
документа

ЕЦП-віза
ЕД 2
ЕЦП-віза
ЕД 1

тощо

ЕЦП ЕД
Підписаний
ЕД
Реєстраційний
індекс ЕД

Метадані про
особу, яка
підписує ЕД

Метадані про особу,
яка візує додаток
ЕД
ЕЦП-віза

додатка ЕД 1
Проект
Метадані про особу, Метадані про додатка
Метадані про
Метадані про проект
проект документа яка візує проект ЕД підписаний ЕД документа додатка документа
Додавання даних до БД у часі
ЕЦП-віза ЕД 3

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835,
визначає: «метадані – довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює,
дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;».

Програмний інтерфейс архівіста фондоутворювача

Створення АЕД

Створення ASiC-контейнера АЕС

Сутність XML-документів
XML-документ виконує функцію
контейнера (конверта)

Формування паперових справ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/86/f502118n112.doc

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/27/f434828n620.doc

Підрахунок геш-значення даних
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Приймання-передавання електронних документів НАФ на
постійне зберігання

Приймання-передавання електронних документів НАФ на
постійне зберігання: продовження

Приймання-передавання електронних документів НАФ на
постійне зберігання: закінчення

Конвертування електронних документів
1. Конвертування відбувається після заміни форматів даних
електронних документів, визначених Переліком форматів даних
електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років)
зберігання.
2. Конвертування електронних документів відбувається там, де
електронний документ постійного і тривалого (понад 10 років)
строків зберігання знаходиться на час затвердження нових
форматів даних: архівний підрозділ установи, архівна установа.
3. Створення конвертованої копії завершується накладанням
електронного цифрового підпису особи, яка створила цю копію.
4. Конвертована копія електронного документа додається до
архівного електронного документа та об’єднується з ним за
допоиогою ASiC-контейнеру. В XML-схемі АЕД передбачено
відповідний елементи для їх описування.
5. Разом з оригіналом електронного документа зберігається дві
останніх його конвертованих копії.

Технічна перевірка електронних документів
• Перевірка цілісності даних ZIP-контейнера, імені
файла, на відсутність шкідливого програмного коду,
відповідності еталонній структурі ASiC, відтворення
даних із ZIP-контейнера
• Перевірка, що містяться в ZIP-контейнері
• Перевірка відповідності файлів, що містяться в ZIPконтейнері, визначеним іменам файлів, форматам
даних та перевірка їх цілісності за відповідними
кваліфікованими електронними підписами чи
печатками
• Перевірка файлів, що містяться в ZIP-контейнері, на
відтворення даних із них
• Перевірка XML-документа на відповідність еталонній
XML-схемі та можливості відтворення даних
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