
Тема 6. Електронний документообіг. Електронні документи. Електронний 
цифровий підпис. 

1. Поняття, ознаки та характеристика електронного документа. Правове 
регулювання електронних документів. 

2. Види електронних документів. 

3. Електронний документообіг: поняття, ознаки, суб’єкти, сфера 
застосування, умови функціонування.  

4. Порядок відправлення, передавання та одержання електронних 
документів. Правове значення. 

5. Електронний підпис: поняття, види, значення, сфера застосування. 

6. Порядок накладення електронного цифрового підпису. 

7. Електронні довірчі послуги: поняття, види, правове значення. 

8. Електронні докази. 

 

Завдання 1 

Який порядок накладення електронного цифрового підпису? Проаналізуйте 
порядок підписання файлу електронним підписом на сайті https://czo.gov.ua/  

 

Завдання 2 

Що таке дія-підпис і який порядок її використання? Ознайомтеся з 
https://ca.diia.gov.ua/faq_diia_id  

Завдання 3 

Проаналізуйте такі поняття з Закону України «Про електронні довірчі послуги» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text як: 

- електронна довірча послуга (+ див. ст. 16 цього закону про схеми електронної 
ідентифікації). 

- електронна печатка  

- електронна послуга  

- електронний підпис  

- засіб електронного підпису чи печатки 

- засіб електронної ідентифікації 

- засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки  



- засіб удосконаленого електронного підпису чи печатки  

- ідентифікаційні дані особи  

- ідентифікація особи (+ див. ст. 15 цього закону про схеми електронної 
ідентифікації). 

- кваліфікована електронна печатка  

- кваліфікований електронний підпис  

- користувачі електронних довірчих послуг  

- надавач електронних довірчих послуг  

- особистий ключ 

 

Тема 7. Веб-портал ДІЯ. Інші інформаційні портали. 

1. Веб-портал ДІЯ – державні послуги онлайн: правове регулювання. Види 
послуг. 

2. ДІЯ: проєкти цифрової трансформації. Загальна характеристика. 

3. Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Загальна характеристика. 

4. Кабінет електронних сервісів https://kap.minjust.gov.ua/services?keywords=  

5. Електронний суд 
https://wiki.court.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=6848551 Правове значення. 
Можливості для користувачів. 

6. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань https://usr.minjust.gov.ua/content/help Правове значення. 
Можливості для користувачів. 

 

Завдання 1 

Яке правове значення веб-порталу ДІЯ https://diia.gov.ua/ ? 

Ознайомтеся з ПОЛОЖЕННЯМ про Єдиний державний вебпортал електронних 
послуг https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text  

Завдання 2 

Проаналізуйте правове значення наступних порталів надання державних послуг, 
реєстрів, інших сервісів: 

- Електронний суд 
https://wiki.court.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=6848551  



- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань https://usr.minjust.gov.ua/content/help  

- Кабінет електронних сервісів https://kap.minjust.gov.ua/services?keywords= 

Охарактеризуйте можливості використання цих веб-ресурсів, та визначіть які 
електронні документи можуть використовуватися (надсилатися, отримуватися, 
зберігатися тощо) на цих порталах. 

Завдання 3 

Яке значення діджиталізації та переходу на електронний документообіг у різних 
сферах суспільного життя?  

Ознайомтеся з основними законодавчими актами, які спрямовані на 
вдосконалення правового регулювання у цій сфері. Визначіть їх сферу правового 
регулювання: 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про стимулювання розвитку цифрової економіки в 
Україніhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text  

ЗАКОН УКРАЇНИ Про платіжні послуги https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-
20#Text 

Закон України Про електронні комунікації 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text  

ПОЛОЖЕННЯ про Єдиний державний вебпортал електронних послуг 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#Text  
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Вимоги щодо найменування файлів електронних документів: затверджено 
наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1424-14  

Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації. 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 



оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003»: затв. наказом Державного комітету 
України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003. URL-
адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03  

Положення про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади: 
затверджено постановою КМ України від 18.07.2012. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/670-2012-п   

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання: затверджено наказом Міністерства юстиції 
11.11.2014. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14  

Порядок використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади: 
затверджено постановою КМ України від 10.09.2003. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1433-2003-%D0%BF  

Порядок засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на 
певний момент часу: затверджено постановою КМ Україні від 26.05.2004. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/680-2004-п  

Порядок роботи з електронними документами через систему електронної 
взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису: 
затверджено наказом Міністерства юстиції України від 01.12.2012. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1854-12  

Порядок надсилання електронною поштою службових документів, затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733-2009-п  

Порядок застосування електронного цифрового підпису органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями державної форми власності: затверджено постановою КМ України від 
28.10.2004. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1452-2004-п  

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання: затверджено наказом Міністерства юстиції 
11.11.2014. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14  

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 
22.05.2003 № 851-IV. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15  

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 2017 р. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19  

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12    



Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 05.07.1994 
№ 80/94-ВР. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80   

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. URL-адреса. 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12  

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1280-15  

Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 09.04.1999 № 595-
XIV. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/595-14  

Типовий порядок здійснення електроного документообігу в органах виконавчої 
влади: затверджено постановою КМ України від 28.10.2004. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1453-2004-п   

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді 
Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: 
затверджено постановою КМ України від 30.11.2011. URL-адреса. Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-п  

ЦК України. URL-адреса. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15   

 


