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Позилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз 
прайм нмфаркмк якіплм лмвмгм драну в 
омжвзрку пупнійщпрва і гдоеавз, ноа-
вмвмї пзпрдкз Укоаїлз, лдмбтіглмы 
бажмы гйя їт одсмокувалля. Оглзк іж 
ланоякків ракмгм одсмокувалля є 
нозпкмодлля номвдгдлля в Укоаїлі 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмї одсмокз 
яка жабджндфзйа кмгдоліжауіы гдоеа-
влмгм уноавйілля, жаномвагедлля єв-
омндипщкмгм гдоеавлм-уноавйілпщкмгм 
гмпвігу, нозвдгдлля вірфзжлялмї км-
гдйі уноавйілля гм пвірмвзт пралгао-
рів. Опмбйзвмї гмпромрз лабуває уд 
нзралля в пуфаплзт укмват, кмйз віг-
буваєрщпя акрзвлзи омжвзрмк ілсмо-
кауіилмгм пупнійщпрва узсомвмї дкм-
лмкікз ра її гймбайіжауії. Взтмгяфз ж 
ущмгм Сроардгієы праймгм омжвзрку 
«Укоаїла-2020», Ддоеавлмы проардгі-
єы одгімлайщлмгм омжвзрку ла ндоімг 
гм 2020 омку, Сроардгієы одсмоку-
валля гдоеавлмгм уноавйілля Укоаї-
лз ла 2016-2020 омкз взжлафдлм ноім-
озрдрлзк ланояккмк гдоеавлмї нмйі-
рзкз урвмодлля дсдкрзвлмї, вігкозрмї 
проукруоз гдоеавлмгм уноавйілля іж 

жапрмпувалляк лмвірліт ілсмокауіилм-
кмкулікауіилзт рдтлмймгіи [1, 2, 3]. 
Тмбрм ндодгбафаєрщпя цм ла мплмві 
гймбайщлзт рдлгдлуіи ілсмокауіилзт 
дкмлмкік, проіккмгм омжвзрку IT-псд-
оз бугд гмпяглурм оіжкмгм нігвзцдлля 
дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі гдоеавлзт 
могалів у впіт псдоат пупнійщлмгм 
езрря. Нармкіпрщ гмпйігедлля нмка-
жайз цм лджваеаыфз ла рд цм ж фапу 
нозилярря ндохзт лмокарзвлзт акрів 
пноякмвалзт ла вгмпкмлайдлля гіыфзт 
дйдкдлрів ілсмокарзжауії ра вномва-
гедлля лмвзт ілпроукдлрів узсомвм-
гм воягувалля в могалат взкмлавфмї 
вйагз номихйм бйзжщкм н’ярз омків 
каогзлайщлзт жоухдлщ лд вігбуймпя. 
Тмку є лдмбтігліпрщ номвдгдлля гмп-
йігедлля вномвагедлля агкіліпроарз-
влмї одсмокз в Укоаїлі, взявйдлля 
лаибійщх номбйдклзт нзралщ ра вз-
жлафдлля хйятів їт нмгмйалля.  

Мдрмы праррі є гмпйігедлля аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвзт мплмв ілсм-
окарзжауії ра вномвагедлля лмвзт  
узсомвзт рдтлмймгіи в гайужят пмуі-
айщлмї псдоз.  
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Офдвзглм, цм сулкуімлувалля 
пмуіайщлмї псдоз як мб’єкра пмуіайщ-
лмї нмйірзкз гдоеавз жгіиплыєрщпя 
фдодж гіяйщліпрщ кмлкодрлзт нігноз-
єкпрв, упралмв ра могаліжауіи пмуіа-
йщлмї ілсоапроукруоз. Смуіайщла 
ілсоапроукруоа – уд пріика пукун-
ліпрщ гайужди і взгів гіяйщлмпрі, цм 
првмоыырщ укмвз гйя жагмвмйдлля 
нмродб йыгзлз. Онрзкайщлі номудпз 
омжвзрку пмуіайщлмї псдоз жабджнд-
фуырщпя уноавйялляк її упралмв і 
могаліжауіи, пноякмвалзт ла пмуіа-
йщлзи жатзпр ілрдодпів кмелмї йы-
гзлз и ла жабджндфдлля гмпрунлмпрі 
фйдлів пупнійщпрва гм имгм мплмвлзт 
одпуопів. У жкіпрі пмуіайщлмї псдоз 
взгійяырщ гва мплмвлзт кмкнмлдлрз 
- пмуіайщлі віглмпзлз ра пмуіайщлу 
гіяйщліпрщ. Тмбрм, пмуіайщла псдоа 
кмед бурз нодгправйдла як мбйапрщ 
номяву пмуіайщлзт віглмпзл оіжлмї 
якмпрі, а пмуіайщла гіяйщліпрщ взпру-
нає як мплмва пакммогаліжауії уієї 
псдоз. Смуіайщла псдоа кіпрзрщ у 
пмбі впі пкйагмві, які пйугуырщ її віг-
рвмодллы, сулкуімлуваллы и омж-
взрку:  

– cуб’єкрз пмуіайщлмї псдоз- іл-
гзвігз, пнійщлмпрі ра пакд пупнійщпр-
вм як пмуіайщлзи могаліжк;  

– нігпзпрдкз пмуіайщлмї псдоз –
гайужі мпвірз, мтмомлз жгмомв`я, пмуі-
айщлмгм жатзпру, пік`ї, кмймгі рі пнм-
ору, куйщруоз, езрймвм-кмкулайщлзт 
нмпйуг, нмбуру, рмцм;  

– пмуіайщлі ілпрзрурз, могаліжауії 
ра ілхі мб’єкрз пмуіайщлмї ілсоапроу-
круоз, цм жгіиплыырщ уноавйілля 
пмуіайщлмы псдомы ра лагаырщ пмуі-
айщлі нмпйугз;  

– пмуіайщлі жв`яжкз и пупнійщлі 
віглмпзлз кіе пуб`єкракз, нігпзпрд-
какз ра ілпрзруракз;  

– нмродбз, уіллмпрі и лмокз, цм 
йдеарщ в мплмві узт віглмпзл. 

Цдлроайщлзк дйдкдлрмк у проук-
руоі пмуіайщлмї псдоз є нмродбз іл-
гзвіга ра гоунз, рмку прунілщ жагмвм-
йдлля нмродб йыгди у бйагат, лдмб-
тіглзт гйя їтлщмї акрзвлмї езррєгія-
йщлмпрі, вкажує ла одайщлзи оівдлщ 
омжвзрку пмуіайщлмї псдоз в уіймку 
[4, п. 210]. 

Офдвзглм, цм одгуйярмомк пмуі-
айщлзт віглмпзл ра гаоалрмк кмлпрз-
рууіилзт ноав упіт прмоіл є гдоеава. 
Рмйщ гдоеавз у пмуіайщлзт віглмпз-
лат взоаеаєрщпя фдодж її сулкуії, 
одайіжауія якзт взжлафаєрщпя іпрмоз-
флзкз, нмйірзфлзкз, дкмлмкіфлзкз 
укмвакз омжвзрку гдоеавз. Сукун-
ліпрщ вжаєкмнмв’яжалзт кдталіжків 
одгуйывалля, дсдкрзвліпрщ якзт вз-
жлафаєрщпя нмйірзкмы гдоеавз цмгм 
омжвзрку пмуіайщлмї псдоз, є пзпрдка 
гдоеавлмгм одгуйывалля.  

Сзпрдка гдоеавлмгм одгуйывал-
ля пмуіайщлмї псдоз вкйыфає в пдбд 
смокувалля жакмлмгавфмї бажз ра 
кдталіжку врійдлля жакмлів у езрря 
ілпрзруракз взкмлавфмї вйагз. Кіл-
удвмы кдрмы гдоеавлмгм одгуйывал-
ля є жабджндфдлля пмуіайщлзт гаоал-
ріи гомкагял, цм омжгйягаєрщпя як 
мжлака узвійіжмвалмпрі ра пмуіайщлмї 
моієлрауії гдоеавз, ілпроукдлр прабі-
йщлмпрі в пупнійщпрві.  

За мпраллі омкз омйщ гдоеавз в 
одгуйываллі пмуіайщлмї псдоз жомп-
рає. Поз ущмку гдоеавлі могалз нмп-
рунмвм роалпсмокуырщпя в пдовіплі 
пйуебз, гіяйщліпрщ якзт пноякмвала 
ла лагалля агкіліпроарзвлзт нмпйуг. 
Ддоеавлд одгуйывалля пмуіайщлмї 
псдоз жа укмв пщмгмгдлля взбугмву-
єрщпя вігнмвіглм гм пуфаплзт взкмг 
пупнійщпрва ра пвірмвзт рдлгдлуіи 
омжвзрку. Нанозкйаг, гмпйігеуыфз 
пуфаплзи прал пмуіайщлм-роугмвзт 
віглмпзл в Укоаїлі, В.П.Алрмлык 
вігжлафає, цм вмлз гзлакіфлм жкі-
лыырщпя, ноз ущмку взлзкйз жагайщ-
лмпвірмві рдлгдлуії, які нмхзоыырщпя 
ла впд бійщхд кмйм коаїл і гм якзт 
кає бурз гмрмва Укоаїла, цмб лд 
вроарзрз роугмвзи нмрдлуіай ра жа-
бджндфзрз пмуіайщлзи омжвзрмк і 
дкмлмкіфлд жомпралля. Наукмвдущ 
взгійяє ндохмфдогмвзкз ж мплмвлзт 
рдлгдлуіи омжвзрку пмуіайщлм-
роугмвзт віглмпзл: ілрдйдкруайіжа-
уіы, ілсмокарзжауіы, іллмварзжауіы 
роугмвмї гіяйщлмпрі. Поз ущмку аврмо 
нігкодпйыє, цм в укмват смокувалля 
ілсмокауіилмгм пупнійщпрва ноауя 
прає бійщх пкйаглмы ра оіжлмкалір-
лмы, нмпзйыєрщпя її ілрдйдкруайщла 
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пкйагмва ра взкмгз гм оівля кмкнд-
рдлрлмпрі. Такме уфдлзи жвдорає ува-
гу ла лапйігкз гймбайіжауіилзт ра 
ілсмокауіилзт номудпів, кмйз роугм-
ва гіяйщліпрщ вроафає нозв’яжаліпрщ 
гм озлку ноауі ндвлмї коаїлз [5, 
п. 160–161].   

Помбйдка првмодлля лмвмгм см-
окару віглмпзл у пмуіайщліи псдоі 
кає мб’єкрзвлі нозфзлз, лапакндодг 
омжвзрмк ілсмокауіилмгм пупнійщпрва 
и узсомвмї дкмлмкікз ра номудпз їт 
гймбайіжауії. Суб’єкрзвлзкз нозфз-
лакз є ноаглдлля уфаплзків пмуіайщ-
лзт віглмпзл гм гмпяглдлля гмбомбу-
ру ра пмуіайщлмї жйагмгз, кіелаомглі 
пралгаорз, євомндипщкзи взбіо Укоа-
їлз. 

На пщмгмглі віглмпзлз в пмуіайщ-
ліи псдоі одгуйыырщпя вдйзкмы кі-
йщкіпры лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. 
Нанояккз омжвзрку гайужди пмуіайщ-
лмї псдоз вігмбоаеаырщпя в гдоеав-
лзт проардгіфлзт і номгоаклзт гмку-
кдлрат, в рік фзпйі Сроардгії праймгм 
омжвзрку «Укоаїла-2020» [1], Ддоеа-
вліи проардгії одгімлайщлмгм омжвзрку 
ла ндоімг гм 2020 омку [2], Сроардгії 
одсмокувалля гдоеавлмгм уноавйіл-
ля Укоаїлз ла 2016-2020 омкз [3]. 
Мдрмы Сроардгії праймгм омжвзрку є 
вномвагедлля в Укоаїлі євомндипщ-
кзт пралгаорів езрря ра взтіг Укоаї-
лз ла номвіглі  нмжзуії в пвірі. Щмгм 
внйзву Сроардгії ла омжвзрмк пмуіа-
йщлмї псдоз, рм пйіг жажлафзрз, цм в 
оаккат ущмгм гмкукдлра ндодгбафдлм 
одайіжуварз 62 одсмокз ра номгоакз 
омжвзрку. Мдрмы Ддоеавлмї проардгії 
одгімлайщлмгм омжвзрку ла ндоімг гм 
2020 омку є нігвзцдлля оівля пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлмгм нмрдлуіайу рдоз-
рмоіи, номгукрзвлмпрі їт дкмлмкікз, 
нозбуркмвмпрі біжлдпу ра гмтмгів ла-
пдйдлля і, як лапйігмк, првмодлля 
укмв гйя жагайщлмгм нігвзцдлля пм-
уіайщлзт пралгаорів, якмпрі езрря ра 
омжвзрку пмуіайщлмї ілсоапроукруоз. 
Ваейзвзкз ілпроукдлракз, жа гмнм-
кмгмы якзт одгуйыырщпя пмуіайщлі 
віглмпзлз, є ракме вігнмвіглі ном-
гоакз одгімлайщлмгм і гайуждвмгм оів-
лів. Дйя одгуйывалля гдоеава жапрм-
пмвує агкіліпроарзвлі (лмокарзвлм-

ноавмві акрз, вігмкфа ілсоапроукру-
оа) ра дкмлмкіфлі кдрмгз (сілалпу-
валля ж гдоеавлмгм быгедру, гмрауії, 
одайіжауії гдоеавлзт номгоак, гдоеа-
влд жакмвйдлля, сілалпмвм-кодгзрлі 
и нмгаркмві нійщгз, рмцм).  

Фулкуії гдоеавз, її внйзв ла 
дкмлмкіку в уіймку і пмуіайщлу псдоу 
жмкодка, ла драні акрзвлмгм омжвзрку 
узсомвмї дкмлмкікз каырщ вігнмвіга-
рз омжвзрку ілсмокауіилмгм пупнійщ-
прва ра номудпак гймбайіжауії. Офдвз-
глзк є внйзв пупнійщпрва узсомвзт 
рдтлмймгіи ла омжвзрмк пмуіайщлзт 
віглмпзл в д-смокарі, д-вжаєкмгіы 
имгм уфаплзків, які смокуырщпя ла 
нігґоулрі гмпяглдлщ ІТ-гайужі і кдод-
еі Ілрдолдр.  

Помвдгдлі гмпйігедлля нмкажайз, 
цм мглієы ж дсдкрзвлзт смок гіяйщ-
лмпрі пмуіайщлмї псдоз в пуфаплзт 
укмват, в ндоімг смокувалля ілсмо-
кауіилмгм пупнійщпрва, узсомвмї дкм-
лмкікз є омжвзрмк віглмпзл у д-
смокарі. Нанозкйаг, нмпрунмві жкілз 
вігбуваырщпя в пдкрмоі гдоеавлмгм 
одгуйывалля пмуіайщлм-роугмвзт 
віглмпзл: ла вдб-нморайі Мілпмунмйі-
рзкз сулкуімлує омжгій «Е-пдовіпз», 
ла Єгзлмку нморайі вігкозрзт галзт 
омжкіцдлм лабмоз галзт, вігкозрм 
«Помжмоі мсіпз».  

На пщмгмглі в Укоаїлі ла жакмлм-
гавфмку оівлі влмокмвалм д-смокар 
вжаєкмгії уфаплзків віглмпзл, 
нмв’яжалзи іж д-гмкукдлрммбігмк. Оп-
лмвлзкз жакмлмгавфзкз акракз, які 
одгуйыырщ уы вжаєкмгіы, є: Кмлпрз-
рууія Укоаїлз, Цзвійщлзи кмгдкп 
Укоаїлз, Пмгаркмвзи кмгдкп Укоаї-
лз, жакмлз Укоаїлз: «Пом ілсмока-
уіы», «Пом дйдкромллзи гмкукдлр ра 
дйдкромллзи гмкукдлрммбіг», «Пом 
дйдкромллзи узсомвзи нігнзп», 
«Пом жатзпр ілсмокауії аврмкарзжм-
валзт пзпрдк», «Пом жатзпр ілсмо-
кауії в ілсмокауіилм-кмкулікауіилзт 
пзпрдкат», «Пом гдоеавлу раєклз-
уы», «Пом гмпрун гм нубйіфлмї ілсм-
окауії», «Пом жатзпр ндопмлайщлзт 
галзт», «Пом агкіліпроарзвлі нмпйу-
гз», «Пом д-кмкдоуіы». Взцджажла-
фдлі лмокарзвлі акрз в мплмвлмку 
жабджндфуырщ в Укоаїлі омжвзрмк д-
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смокару гіяйщлмпрі уфаплзків пмуіа-
йщлзт віглмпзл. 

   У нймцзлі ноакрзфлмї одайіжа-
уії д-віглмпзл, омжвзрку д-коаїлз нм-
фзлаыфз ж 2016 о.  жаноауывайз гдо-
еавлі вдб-нморайз:  

– Єгзлзи гдоеавлзи нморай агкі-
ліпроарзвлзт нмпйуг (https://poslugy. 
gov.ua);  

– Єгзлзи гдоеавлзи вдб-нморай 
вігкозрзт галзт (http://data.gov.ua/);  

– Єгзлзи вдб-нморай взкмозп-
ралля нубйіфлзт кмхрів 
(http://spending.gov.ua/).  

Суб’єкракз лагалля нмпйуг ла 
нморайі агкіліпроарзвлзт нмпйуг є 
кіліпрдопрва, ілпндкуії, агдлрпрва, 
кмкірдрз, лауімлайщлі кмкіпії, лауім-
лайщла нмйіуія, пйуеба бджндкз, смлг 
гдоеавлмгм каила, ндлпіилзи смлг 
рмцм.  

Як нозкйаг пйіг взгійзрз нморай 
д-нмпйуг Пдлпіилмгм смлгу Укоаїлз 
(http://portal. pfu.gov.ua/), гд впі нм-
пйугз пзпрдкарзжмвалм нм гоунат: 
ндлпімлдоак, жапроатмвалзк мпмбак 
ра проатувайщлзкак. На вдб-нморайі 
вігмкпрва фдодж ндопмлайщлзи кабі-
лдр д-нмпйуг іж взкмозпралляк мпм-
бзпрмгм дйдкромллмгм узсомвмгм ні-
гнзпу кмела мрозкарз ілсмокауіы 
ном жаомбірлу нйару (гмтіг), ж якмї 
пнйафдлм єгзлзи влдпмк ла жагайщлм-
мбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проа-
тувалля. На галзи фап д-пдовіп Пдл-
піилмгм смлгу Укоаїлз нодгправйд-
лзи жмкодка ракзкз д-нмпйугакз, як: 
галі ж одєпроу жапроатмвалзт мпіб, д-
ндлпіила пноава, жвдолдлля гм мога-
лів ПФУ, жанзп ла нозимк, жаява ла 
нозжлафдлля ндлпії, жаява ла ндодоа-
тулмк ндлпії, пкаога ра жанзр ла ніг-
гмрмвку нандомвзт гмкукдлрів. Уном-
вагедлля ракзт іллмвауіилзт кдталі-
жків у ндлпіиліи пзпрдкі пноякмвалд 
ла жабджндфдлля дсдкрзвлмгм сулк-
уімлувалля мглмгм іж пдкрмоів пмуіа-
йщлмї псдоз  [6].  

У вдодплі 2017 о. Кабілдр Міліп-
роів Укоаїлз птвайзв Кмлуднуіы ом-
жвзрку д-уоягувалля в Укоаїлі гм 
2020 омку [7]. Дмкукдлрмк взжлафдлм 
ланоякз, кдталіжкз і промкз смоку-
валля дсдкрзвлмї пзпрдкз дйдкромл-

лмгм уоягувалля в Укоаїлі гйя жагм-
вмйдлля ілрдодпів ра нмродб сіжзфлзт 
і ыозгзфлзт мпіб, вгмпкмлайдлля 
пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля, ніг-
взцдлля кмлкуодлрмпномкмелмпрі ра 
прзкуйывалля пмуіайщлм-дкмлмкіф-
лмгм омжвзрку гдоеавз. Рдайіжауія 
Кмлуднуії гапрщ жкмгу: нігвзцзрз 
дсдкрзвліпрщ омбмрз могалів гдоеав-
лмї вйагз и могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля ра гмпягрз якіплм лмвмгм 
оівля уноавйілля гдоеавмы, цм бажу-
єрщпя ла нозлузнат оджуйщрарзвлмпрі, 
дсдкрзвлмпрі, номжмомпрі, вігкозрмпрі, 
гмпрунлмпрі, гмвіоз ра нігжвірлмпрі; 
нмкоацзрз якіпрщ лагалля нубйіфлзт 
нмпйуг сіжзфлзк ра ыозгзфлзк мпм-
бак вігнмвіглм гм євомндипщкзт вз-
кмг, а ракме жабджндфзрз лдмбтіглу 
кмбійщліпрщ и кмлкуодлрмпномкме-
ліпрщ гомкагял ра пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля у пуфаплзт дкмлмкіфлзт 
укмват; кілікіжуварз кмоунуіилі оз-
жзкз ноз взкмлаллі вйаглзт нмвлм-
ваедлщ; нмкоацзрз ілвдпрзуіилу 
нозвабйзвіпрщ, гіймвзи кйікар ра 
кмлкуодлрмпномкмеліпрщ коаїлз; прз-
куйыварз пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи 
омжвзрмк в Укоаїлі. 

Поімозрдрлзкз ланоякакз Кмл-
уднуії взжлафдлм:  

1) кмгдоліжауіы нубйіфлзт нмп-
йуг гомкагялак ра біжлдпу: д-нмпйугз; 
д-ігдлрзсікауія;  д-уфапрщ гомкагял в 
гдоеавлмку уноавйіллі;  вігкозрі 
галі;  

2) кмгдоліжауіы нубйіфлмгм 
уноавйілля могалакз вйагз: д-
вжаєкмгія одєпроів;  д-гмкукдлрммбіг;  
д-уоягувалля бажмвзкз гайужякз . 

Алайіж Кмлуднуії гав жкмгу взгі-
йзрз кйыфмві жатмгз, які бджнмпдодг-
лщм прмпуырщпя омжвзрку д-
пмуіайщлзт віглмпзл: жаномвагедлля 
д-гмгмвмоів; омжвзрмк д-нубйіфлзт 
жакунівдйщ, д-гмгмвмоів і оатулків, д-
аукуімлів; жамтмфдлля гомкагял 
Укоаїлз ра біжлдпу взкмозпрмвуварз 
д-нмпйугз; одайіжауія нозлузну 
«єгзлмгм дйдкромллмгм вікла» фдодж 
Єгзлзи нморай; ланмвлдлля єгзлмгм 
гдкмгоасіфлмгм одєпроу ра нмхзодл-
ля напнморів гомкагялзла у смокі 
IDкаорз; омжвзрмк лаявлзт ра жаном-
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вагедлля лмвзт птдк і жапмбів дйдкр-
омллмї ігдлрзсікауії; одайіжауія 
нозлузну single-sign-on хйятмк 
уномвагедлля ілрдгомвалмї пзпрдкз 
дйдкромллмї  ігдлрзсікауії; омжвзрмк 
ілсоапроукруоз вігкозрзт галзт фд-
одж єгзлзи гдоеавлзи вдб-нморай 
data.gov.ua; омжвзрмк ілпрзруру д-
жвдолдлщ ра д-ндрзуіи; омжвзрмк іл-
проукдлрів д-гдкмкоарії: вігкозрзи ра 
гомкагпщкзи быгедр, мл-йаил мбгм-
вмодлля номдкрів лмокарзвлзт акрів; 
жаномвагедлля мл-йаил смок жвмом-
рлмгм жв’яжку ла мсіуіилзт вдб-
паират могалів вйагз. 

З кдрмы могаліжауії взкмлалля 
Кмлуднуії Кабілдр Міліпроів Укоаїлз 
жарвдогзв нйал жатмгів ж одайіжауії 
Кмлуднуії омжвзрку дйдкромллмгм 
уоягувалля в Укоаїлі. 

Змкодка нйалуєрщпя взкмларз 
лапрунлі взгз омбір: 

1) жабджндфзрз смокувалля ра 
вдгдлля ндодйіку ноімозрдрлзт нуб-
йіфлзт нмпйуг гйя ндохмфдогмвмгм 
вномвагедлля їт лагалля в дйдкр-
омлліи смокі ж уоатувалляк пупнійщ-
лмгм жанзру ра кіелаомглзт угмг, 
одирзлгів і гмпвігу; 

2) жабджндфзрз кмейзвіпрщ укйа-
гдлля гмгмвмоів ж быгедрлзкз упра-
лмвакз і нігнзпалля акрів нозикал-
ля-ндодгафі рмваоів, омбір ра нмпйуг в 
дйдкромлліи смокі; 

3) пнозярз нігвзцдллы гмрмвлм-
прі пуб’єкрів жвдолдлля гм мрозкалля 
дйдкромллзт нмпйуг хйятмк жабджнд-
фдлля: омжвзрку вігнмвіглзт дйдкр-
омллзт мпвірліт одпуопів ра омжомб-
йдлля ілгзвігуайщлзт кмгуйщлзт 
лавфайщлзт номгоак оіжлзт оівлів 
пкйаглмпрі; првмодлля пндуіайщлзт 
кіпущ гйя лавфалля гомкагял ла бажі 
кдодеі бібйімрдк, аотівів, гомкагпщ-
кзт мб’єглалщ; омжвзрку пзпрдкз гзп-
ралуіилмгм лавфалля, у рмку фзпйі 
гйя мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмр-
одбакз; 

4) жабджндфзрз омжвзрмк дйдкр-
омллзт нубйіфлзт жакунівдйщ хйятмк 
дйдкромллмї вжаєкмгії кіе дйдкромл-
лмы пзпрдкмы жакунівдйщ ра одєпроа-
кз абм ілсмокауіилзкз одпуопакз, 
які вдгурщпя гдоеавлзкз могалакз; 

5) могаліжуварз одгуйяолд млмв-
йдлля (лд оігхд мглмгм оажу ла оік) 
ндодйіку лабмоів галзт, які нігйяга-
ырщ мнозйыглдллы у смокі вігкоз-
рзт галзт, ж уоатувалляк пупнійщлм-
гм жанзру ра кіелаомглзт угмг, оди-
рзлгів і гмпвігу; 

6) жабджндфзрз жатзпр ілсмокауії 
в пзпрдкі дйдкромллмї вжаєкмгії гдо-
еавлзт дйдкромллзт ілсмокауіилзт 
одпуопів хйятмк првмодлля кмкнйдк-
плмї пзпрдкз жатзпру ілсмокауії ж 
нігрвдогедлмы вігнмвігліпры ра нм-
гайщхд вномвагедлля ракмї пзпрдкз 
в номкзпймву дкпнйуарауіы; 

7) жабджндфзрз жаномвагедлля 
могалакз взкмлавфмї вйагз пзпрдк 
дйдкромллмгм гмкукдлрммбігу; 

8) жабджндфзрз нігкйыфдлля гдо-
еавлзт могалів ра могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля гм пзпрдкз дйдкр-
омллмї вжаєкмгії могалів взкмлавфмї 
вйагз; 

9) омжомбзрз номдкр Науімлайщ-
лмї проардгії дйдкромллмї пзпрдкз 
мтмомлз жгмомв’я; 

10) жаномвагзрз нморай дйдкр-
омллмгм уоягувалля гйя жабджндфдл-
ля нозилярря уноавйілпщкзт оіхдлщ 
ра пнійщлмї омбмрз гдоеавлзт мога-
лів; 

11) жабджндфзрз првмодлля ра ом-
жвзрмк мсіуіилмї дйдкромллмї нмхрз 
mail.gov.ua гйя вжаєкмгії сіжзфлзт ра 
ыозгзфлзт мпіб ж гдоеавлзкз мога-
лакз. 

Дмпйігедлля пуфаплмгм пралу іл-
смокарзжауії в Укоаїлі, уномвагедл-
ля д-смокару в упі псдоз езррєгія-
йщлмпрі пупнійщпрва гає кмейзвіпрщ 
номглмжуварз ндопндкрзвз омжвзрку 
оіжлзт гайужди пмуіайщлмї псдоз. Дйя 
нозкйагу номалайіжуєкм прал і ндоп-
ндкрзвз ілсмокарзжауії мтмомлз жгм-
омв`я.  

У 2017 омуі в Укоаїлі омжнмфайа-
пя одсмока пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв`я, цм нмйягає у жкілі пзпрдкз 
сілалпувалля ра жаномвагедлля 
нозлузну «гомхі тмгярщ жа науієл-
рмк». Ваейзвзк ілпроукдлрмк вном-
вагедлля одсмокз кайа прарз пуфап-
ла дйдкромлла пзпрдка, яку лдмбтіглм 
првмозрз гйя нігвзцдлля дсдкрзвлм-
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прі ра номжмомпрі мтмомлз жгмомв`я. 
На пщмгмглі уя омбмра жлатмгзрщпя 
ла оаллщмку драні , якзи таоакрдоз-
жуєрщпя вігпурліпры пукіплмпрі ілсм-
окауіилзт пзпрдк у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я, вігпурліпры єгзлмгм уліка-
йщлмгм ігдлрзсікармоа гйя науієлрів, 
лдгмпкмлайіпры ілсмокауіилмї іл-
соапроукруоз ра вжаєкмгії кіе жага-
йщлмгдоеавлзкз одєпроакз, лдгмп-
кмлайіпры оягу одєпроів, лдгмпрарліп-
ры сатмвзт пндуіайіпрів гйя аврмка-
рзжауії ра уноавйілля жкілакз, лдгм-
прарліпры кмкн’ырдолмгм ра кдодед-
вмгм мбйаглалля в жакйагат мтмомлз 
жгмомв’я рмцм. 

Вмглмфап, номрягмк 2017 — 2018 
омків вігбуймпя ояг пзпрдклзт жоу-
хдлщ у псдоі ілсмокарзжауії мтмомлз 
жгмомв’я, жмкодка буйм нозилярм За-
кмл Укоаїлз «Пом гдоеавлі сілалпм-
ві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугмвувалля 
лапдйдлля», ояг нігжакмллзт акрів, 
якзкз буйм водгуйщмвалм гіяйщліпрщ 
дйдкромллмї пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я (гайі-ЕСОЗ) ра ілпрзрууіи, цм 
каырщ її вномвагеуварз – Міліпрдоп-
рвм мтмомлз жгмомв’я (гайі-МОЗ), 
Науімлайщла Сйуеба Згмомв’я Укоа-
їлз (гайі-НСЗУ), Ддоеавлд нігноз-
єкпрвм «Ейдкромллд жгмомв’я» (гайі-
ДП ЕЗ). Помрягмк ущмгм ндоімгу 
буйм омжомбйдлм ймгіку, кйыфмві 
номудпз ра одєпроз, лдмбтіглі гйя 
іплувалля ілсмокауіилмгм пдодгмвз-
ца у псдоі мтмомлз жгмомв’я, урвмоз-
впя озлмк взомблзків пндуіайіжмва-
лмгм номгоаклмгм жабджндфдлля, які 
жабджндфуырщ гмпрун гм удлроайщлмї 
бажз галзт ра нігрозкку кілудвзт 
кмозпрувафів у жакйагат мтмомлз 
жгмомв’я. 

Загафды ілсмокарзжауії мтмомлз 
жгмомв’я є взоіхдлля акруайщлзт і 
лдвігкйаглзт номбйдк гайужі фдодж 
првмодлля пдодгмвзца E-жгмомв’я 
гйя: жабджндфдлля ілпроукдлрів гйя 
одайіжауії одсмокз сілалпувалля 
мтмомлз жгмомв’я ра сулкуімлувалля 
НСЗУ як єгзлмгм лауімлайщлмгм 
жакмвлзка ра нйарлзка жа кдгзфлі 
нмпйугз; лагалля гмпрмвіолмї ілсмо-
кауії в лдмбтіглмку мбпяжі, в нмроіб-
лмку кіпуі, в нмроіблзи фап гйя уфа-

плзків пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я; 
взкмозпралля ндодваг мбомбкз «вд-
йзкзт галзт» ра ілрдйдкруайщлзт 
пзпрдк гйя номглмжувалля нмродб 
мтмомлз жгмомв’я, нйалувалля одпуо-
пів в гайужі, нігрозккз кйіліфлзт оі-
хдлщ ра нігвзцдлля якмпрі кдгзфлзт 
нмпйуг; жайуфдлля науієлра гм нікйу-
валля ном вйаплд жгмомв’я, кмлромйы 
якмпрі мрозкалзт нмпйуг жа оатулмк 
лагалля гмпруну гм вйаплзт кдгзф-
лзт галзт ра омжнмоягедлля лзкз. 

Оплмвлзкз нозлузнакз нмбугм-
вз Е-жгмомв’я каырщ прарз: моієлрм-
валіпрщ ла науієлра; ноімозрдр дйдкр-
омллмї смокз; мглмоажмвд ввдгдлля 
ра багармоажмвд взкмозпралля галзт; 
єгзлзи кдгзфлзи ілсмокауіилзи 
номпріо. 

Поз првмодллі пзпрдк ра мбомбуі 
галзт каырщ воатмвуварзпщ жакмлм-
гавпрвм Укоаїлз цмгм жатзпру ндо-
пмлайщлзт галзт ра взкмгз Гдлдоа-
йщлмгм одгйакдлру ЄС ж жатзпру ндо-
пмлайщлзт галзт. Коік рмгм, воатм-
вуыфз мбкдедлі одпуопз, пкйаглу 
дкмлмкіфлу пзруауіы, мнрзкайщлд 
взоіхдлля жажлафдлзт взцд ном-
бйдк,лдмбтіглм цмб гдоеава пнозяйа 
омжвзрку гайужі ілсмокауіилзт рдт-
лмймгіи у псдоі кдгзузлз, жомбзйа її 
нозвабйзвмы гйя ілвдпрзуіи.  

Рдайіжауія жатмгів ж ілсмокарз-
жауії кає жгіиплыварзпя в гва дранз: 

1. Еран нігрозккз одсмокз сі-
лалпувалля мтмомлз жгмомв’я (кмлпм-
йігауія). Помрягмк жажлафдлмгм драну 
ноімозрдракз є првмодлля в оаккат 
ЕСОЗ ілпроукдлрів гйя одсмокз 
сілалпувалля пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я, цм жабджндфуырщ її номжмоіпрщ, 
дсдкрзвліпрщ ра лагйяг жа взкмозп-
ралляк одпуопів ж ноімозрдрмк жабдж-
ндфдлля нмродб НСЗУ, як єгзлмгм 
лауімлайщлмгм жакмвлзка і нйарлзка 
жа кдгзфлі нмпйугз, сулкуімлувалля 
номгоакз кдгзфлзт гаоалріи. 

2. Ілрдгоауіилзи дран. Поімозрд-
ракз ла ілрдгоауіилмку драні вбафа-
ырщпя: омжбугмва рдтліфлмї нйарсмо-
кз гйя мбкілу ра ілрдгоауії галзт, цм 
лдмбтіглі гйя дсдкрзвлмї вжаєкмгії 
дйдкромллзт кдгзфлзт ілсмокауіи-
лзт пзпрдк, цм каырщ прарз ілсмо-
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кауіилмы ілсоапроукруомы ра прз-
куйыварз омжвзрмк іллмвауіилзт 
ілсмокауіилзт нмпйуг. 

Воатмвуыфз пкйагліпрщ вномва-
гедлля Е-жгмомв’я ра хвзгкіпрщ рдт-
ліфлмгм номгодпу, ваейзвмы взкмгмы 
гм аотірдкруоз вбафаєрщпя її кмейз-
віпрщ глуфкм одагуварз ла жкілз нмр-
одб в номудпі омжвзрку ЕСОЗ, капх-
рабуварз її. Пмпзйдлля кібдожагомж у 
пвірі, лдмглмоажмві аракз ла мб’єкрз 
ілсмокауіилмї ілсоапроукруоз Укоа-
їлз у кзлуймку взкагаырщ мпмбйзвм-
гм правйдлля гм бджндкз, уійіплмпрі ра 
гмпрунлмпрі галзт в ЕСОЗ. 

Далі в ілсмокауіилм-рдйдкмку-
лікауіилзт пзпрдкат в оаккат ЕСОЗ 
каырщ мбомбйярзпщ у вігнмвіглмпрі 
гм взжлафдлмї, жакмллмї кдрз ра ж 
уоатувалляк взкмг жакмлмгавпрва у 
псдоі жатзпру ндопмлайщлзт галзт ра 
рдтліфлмгм жатзпру галзт в ілсмока-
уіилм-рдйдкмкулікауіилзт пзпрдкат. 

Дйя нмвлмуіллмгм сулкуімлувал-
ля ЕСОЗ ра впщмгм пдодгмвзца Е-
жгмомв’я лдмбтіглі жкілз у жакмлм-
гавпрві Укоаїлз. Вгмпкмлайдлля нмр-
одбуварзкурщ лапрунлі ланояккз ра 
гайужі жакмлмгавпрва: мбомбйдлля 
ндопмлайщлзт галзт, які пралмвйярщ 
мпмбйзвзи озжзк гйя ноав і пвмбмг 
пуб’єкрів ндопмлайщлзт галзт, їт нм-
врмолд взкмозпралля нмжа кдрмы 
лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз; нмоягмк 
лагалля улікайщлмгм ігдлрзсікармоа 
науієлра, нмоягмк омбмрз одєпроу 
науієлрів ла оівлі удлроайщлмгм кмк-
нмлдлру ЕСОЗ, взкмгз гм ілхзт од-
єпроів ж галзкз науієлрів; дйдкромл-
лзи гмкукдлрммбіг, жапмбз дйдкромл-
лмї ігдлрзсікауії, дйдкромллі гмвіофі 
нмпйугз; взкмгз гм рдтліфлмгм жатзп-
ру ілсмокауії в пдодгмвзці Е-
жгмомв’я, вгмпкмлайдлля номудгуо 
нігрвдогедлля вігнмвіглмпрі пзпрдк 
жатзпру ілсмокауії у ілсмокауіилм-
рдйдкмкулікауіилзт пзпрдкат в пкйа-
гі ЕСОЗ, жгіиплдлля омбір іж првм-
одлля пзпрдк жатзпру ілсмокауії, 
гдоеавлмї дкпндорзжз жажлафдлзт 
пзпрдк у нмоягку, взжлафдлмку МОЗ; 
взкмгз гм дйдкромллзт кдгзфлзт 
ілсмокауіилзт пзпрдк, ра нмоягмк 
ндодвіокз їт гмрозкалля; нмоягмк 

вдгдлля смок кдгзфлмї гмкукдлрауії, 
нмоягмк сулкуімлувалля кдгзфлмї 
прарзпрзкз. 

З мгйягу ла кіелаомглзи гмпвіг 
кмела првдогеуварз , цм ілсмокарз-
жауія і омжвзрмк дйдкромллмгм уоягу-
валля є мглзкз ж мплмвлзт сакрмоів 
жабджндфдлля упніхлмпрі одсмоку-
валля ра нігвзцдлля кмлкуодлрмпн-
омкмелмпрі коаїлз. Рдсмока бугщ-
якмї гайужі в пуфаплзт укмват пноя-
кмвала ла хзомкд взкмозпралля пу-
фаплзт ілсмокауіилм-кмкулікауіилзт 
рдтлмймгіи гйя гмпяглдлля лдмбтіг-
лмгм оівля дсдкрзвлмпрі ра оджуйщра-
рзвлмпрі. Агед пакд ілпроукдлрз д-
уоягувалля жгарлі жабджндфзрз жлаф-
лд нмкоацдлля якмпрі мбпйугмвувал-
ля сіжзфлзт і ыозгзфлзт мпіб ра ніг-
взцдлля вігкозрмпрі, номжмомпрі ра 
дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі могалів гдо-
еавлмї вйагз ра могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля. Коік рмгм, жаномва-
гедлля дйдкромллмгм уоягувалля є 
бажмвмы ндодгукмвмы гйя омжбугмвз 
в Укоаїлі дсдкрзвлзт узсомвмї дкм-
лмкікз і узсомвмгм озлку ра имгм 
нмгайщхмї ілрдгоауії гм єгзлмгм уз-
сомвмгм озлку ЄС. 

На еайщ гмпйігедлля  пвігфарщ 
ном жлафлд вігправалля Укоаїлз віг 
пвірмвзт рдкнів омжвзрку дйдкромл-
лмгм уоягувалля ра лдмбтігліпрщ угм-
пкмлайдлля гдоеавлмї нмйірзкз у 
галіи псдоі. 

Cдодг ндохмфдогмвзт номбйдк, 
які нмроіблм взоіхуварз, лажвдкм 
мплмвлі: лзжщка якіпрщ уноавйілля 
омжомбйдлляк, вномвагедлляк, нігр-
озккмы сулкуімлувалля ра омжвзр-
кмк ілсмокауіилм-
рдйдкмкулікауіилзт пзпрдк ра одпуо-
пів могалів вйагз; лзжщкі рдкнз жа-
номвагедлля дйдкромллзт смок вжа-
єкмгії кіе могалакз вйагз і сіжзф-
лзкз ра ыозгзфлзкз мпмбакз, жмк-
одка лагалля дйдкромллзт нмпйуг ра 
гмпруну гм вігкозрзт галзт; лдводгу-
йщмваліпрщ нзралля дйдкромллмї ігдл-
рзсікауії ра аврдлрзсікауії сіжзфлзт 
ра ыозгзфлзт мпіб ніг фап вжаєкмгії ж 
могалакз вйагз; лзжщкі рдкнз омжвз-
рку влуроіхліт пзпрдк дйдкромллмгм 
гмкукдлрммбігу ра пуфаплзт ілсмо-
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кауіилм-алайірзфлзт ілпроукдлрів 
нігрозккз нозилярря уноавйілпщкзт 
оіхдлщ; лдгмпрарліи оівдлщ гмрмвлмпрі 
гдоеавлзт пйуебмвуів ра ноауівлз-
ків могалів кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля, сіжзфлзт ра ыозгзфлзт мпіб гм 
жаномвагедлля і взкмозпралля іл-
проукдлрів дйдкромллмгм уоягувалля. 

Вваеаєкм, цм ндопндкрзвлзкз 
ланоякакз омжвзрку гдоеавлмгм од-
гуйывалля у пмуіайщліи псдоі є:  

– жавдохдлля смокувалля лмо-
карзвлм-ноавмвмї бажз цмгм ндодтм-
гу ла д-смокар вжаєкмгії у номудпі 
гіяйщлмпрі кіе гдоеавмы, біжлдпмк ра 
гомкагялакз;  

– омжвзрмк пзпрдкз д-вжаєкмгії в 
оаккат пкйагмвзт G2G (гдоеава-
гдоеава), G2B (гдоеава-біжлдп), G2C 
(гдоеава-пнмезвафі), В2В (біжлдп-
біжлдп), В2С (біжлдп-пнмезвафі), С2С 
(пнмезвафі-пнмезвафі);  

– уномвагедлля оіжлзт смок 
ігдлрзсікауії уфаплзків д-вжаєкмгії 
(ID-каорка абм кмбійщла ігдлрзсіка-
уія ID-mobil);  

– гаокмліжауія укоаїлпщкмгм жа-
кмлмгавпрва  іж лмокакз євомндипщ-
кмгм ноава.  

Оглмфаплм, воатмвуыфз лагайщ-
ліпрщ кмгдоліжауії гдоеавлмгм уноав-
йілля,  номнмлуєкм взкмозпрарз гмп-
віг коаїл, які є йігдоакз кіелаомг-
лзт одирзлгів іж взкмозпралля ІТ-
рдтлмймгіи у лауімлайщлзт дкмлмкі-
кат. Нанозкйаг, ла пщмгмглі пупнійщлі 
віглмпзлз в Епрмлії ндодихйз в омж-
ояг віоруайщлзт. Опмбйзвмї увагз 
жапйугмвує в уіи коаїлі омжвзрмк д-
віглмпзл у пмуіайщлм-роугмвіи псдоі.  

Оред, гйя омжв’яжалля іплуыфзт 
номбйдк цмгм кмгдоліжауії гдоеав-
лмгм одгуйывалля віглмпзл у пмуіа-
йщлі псдоі лдмбтіглм пкмлудлроува-
рзпя ла вгмпкмлайдллі і гаокмліжауії 
жакмлмгавпрва цмгм д-віглмпзл у уіи 
псдоі, уномвагедллі кмрзвауіилзт ра 
ілсмокауіилзт кдталіжків, жабджнд-
фдллі вігнмвіглмї квайісікауії кагоів, 
омжвзрку пдовіплзт д-одпуопів.  
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Окпщмк І. Г. Агкіліпроарзвлм-ноавмві мплмвз одгуйювалля пмуіайщлмї псдоз жа 
укмв омжвзрку ілсмокауіилмгм пупнійщпрва 

У праррі гмпйігеуырщпя мпмбйзвмпрі агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля пм-
уіайщлмї псдоз в укмват омжвзрку ілсмокауіилмгм пупнійщпрва. Помалайіжмвалм агкі-
ліпроарзвлд жакмлмгавпрвм цмгм вномвагедлля ілсмокауіилм-кмкулікауіилзт рдтлм-
ймгіи в гайужі пмуіайщлмї псдоз. Взжлафдлм ланояккз кмгдоліжауії гдоеавлмгм 
уноавйілля, нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів жа оатулмк жа-
прмпувалля лмвірліт ілсмокауіилм-кмкулікарзвлзт рдтлмймгіи і пуфаплзт ілпроукдл-
рів узсомвмгм воягувалля. 

Кйюфмві пймва: пмуіайщла псдоа, пмуіайщла нмйірзка, пмуіайщла ілсоапроукруоа, 
агкіліпроарзвлі нмпйугз, д-смокар, д-вжаєкмгія, д-віглмпзлз, д-уоягувалля, д-
гмкукдлрммбіг. 

 
 
Окпщмк И. Г. Агкзлзпроарзвлм-ноавмвшд мплмвш одгуйзомвалзя пмузайщлми 

псдош в упймвзят оажвзрзя злсмокаузмллмгм мбцдпрва 
В прарщд зппйдгуырпя мпмбдллмпрз агкзлзпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйзомвалзя 

пмузайщлми псдош в упймвзят оажвзрзя злсмокаузмллмгм мбцдпрва. Помалайзжзом-
валм агкзлзпроарзвлмд жакмлмгардйщпрвм нм влдгодлзы злсмокаузмллм-
кмккулзкаузмллшт рдтлмймгзи в мбйапрз пмузайщлми псдош. Онодгдйдлш ланоавйд-
лзя кмгдолзжаузз гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя, нмвшхдлзя ъссдкрзвлмпрз гдярд-
йщлмпрз гмпугаопрвдллшт могалмв жа пфдр нозкдлдлзя лмвдихзт злсмокаузмллм-
кмккулзкарзвлшт рдтлмймгзи з пмводкдллшт злпроукдлрмв узсомвмгм уноавйдлзя. 

Кйюфдвшд пймва: пмузайщлая псдоа, пмузайщлая нмйзрзка, пмузайщлая злсоапр-
оукруоа, агкзлзпроарзвлшд упйугз, ъ-смокар, ъ-вжазкмгдипрвзд, ъ-мрлмхдлзя, ъ-
ноавзрдйщпрвм, ъ-гмкукдлрммбмомр. 

 
 
Oksyom I. Administrative and legal bases of social sphere regulation under 

information society development 
The article deals with the peculiarities of the administrative and legal regulation of 

the social sphere under the development of information society. The administrative 
legislation of information and communication technologies implementation in the field of 
social sphere is analyzed. The directions of public administration modernization increase 
the activity of state bodies’ efficiency due to application of the newest information and 
communication technologies and modern tools of digital governance are defined. 

Key words: social sphere, social policy, social infrastructure, administrative services, 
e-format, e-interaction, e-relations, e-government, e-document circulation. 


