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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства в Україні тісно 
пов’язаний зі становленням нових інформаційно-комунікаційних технологій, 
масове поширення яких безповоротно змінило публічне управління. Вже на 
рівні нормативно-правових актів констатовано факт розвитку в Україні 
цифрової економіки, електронного урядування та електронної демократії, 
розроблено плани заходів щодо реалізації цих концепцій. Активізувалися 
тенденції інтеграції інформаційних систем різних гілок влади, вже залишаються 
у минулому локальні інформаційні мережі окремих органів публічної 
адміністрації та відомств. Розпочато процес інтероперабельності «цифрових» 
систем державних установ, створено Національний реєстр електронних  
інформаційних  ресурсів, утворюються «цифрові» робочі місця державних 
службовців, документальне діловодство втрачає актуальність та поступово 
замінюється електронним документообігом.  

Під впливом загальних тенденцій цифровізації змінюються умови 
функціонування органів публічної адміністрації, розширюється коло їх 
електронних ресурсів, збільшуються обсяги інформації, що ними 
використовуються, запроваджуються нові засоби та методи їх комунікації, 
змінюються їх інформаційні потреби та інтереси, а відповідно, модернізуються 
адміністративно-правові засади їх інформаційного забезпечення. Тільки 
визначення єдиних цілей, принципів, методів, засобів адміністративно-
правового регулювання суспільних відносин у сфері інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації дозволить їх систематизувати, а 
отже, й забезпечити ефективне публічне адміністрування у сферах економіки, 
фінансів, промисловості, освіти, науки, культури, туризму, екології, енергетики, 
правопорядку, судочинства, оборони, національної безпеки та інших.  

Суспільством пред’являються підвищені вимоги до транспарентності 
органів публічної адміністрації, оперативності та ефективності їх роботи, що 
відповідно, впливає на модернізацію механізму інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації. Так, 63,4 % опитаних громадян вважають, що 
рівень інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації не 
відповідає сучасним потребам українського суспільства,  а 47,6 % з них та 
56,4 % опитаних працівників органів публічної адміністрації - зазначили, що 
механізм інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації 
потребує удосконалення. 

Інформаційне забезпечення слід розглядати як один із стратегічних 
напрямів підвищення ефективності публічного адміністрування на всіх рівнях: 
галузевому, регіональному, державному, міжнародному. Формування єдиних 
організаційно-правових основ інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації з урахуванням інформаційних потреб громадян, суспільства, 
територіальних громад, держави, темпів розвитку інформаційно-
телекомунікаційних технологій, сучасних загроз інформаційній безпеці є 
першочерговим завданням, що потребує наукового дослідження.  
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З урахуванням зазначеного, в умовах розвитку нової доктрини цифрової 
держави, правових засад електронного урядування, електронної демократії, 
електронного правосуддя та цифрової економіки, посилення тенденцій 
інтероперабельності «цифрових» систем державних установ та 
транспарентності органів публічної адміністрації є нагальна потреба у 
формулюванні нових адміністративно-правових засад інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації, фундаментом яких має стати 
Концепція інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в 
Україні та Закон України «Про інформаційне забезпечення органів публічної 
адміністрації в Україні». 

У сучасній правничій літературі не вироблено єдиного визнаного науковою 
спільнотою підходу до визначення змісту адміністративно-правових засад 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні. 
Питання правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з обігом 
інформації, за участю органів публічної адміністрації розглядались в роботах 
таких науковців, як: І.В. Арістова, Л.В. Балабанова, К.І. Бєляков, 
В.М. Бевзенко, Є.Д. Бондаренко, М.Ю. Віхляєв, В.Д. Гавловський, 
В.В. Галунько, В.В. Доненко, О.О. Золотар, І.О. Ієрусалимов, Р.А. Калюжний, 
Л. П. Коваленко, Н.В. Коваленко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 
О.Г. Комісаров, А. Т. Комзюк, Б.А. Кормич О.І. Корчинський, О. В. Кузьменко, 
Є. В. Курінний, В.А. Ліпкан, П.С. Лютіков, Ю.О. Легеза, Є. О. Легеза, 
Д.В. Лученко, Ю. Є. Максименко, П.В. Макушев, А. І. Марущак, Р.С. Мельник, 
Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, О.В. Негодченко, С. В. Пєтков, І.О. Туркіна, 
В. С Цимбалюк, А. М. Чернобай, Ю. С. Шемшученко, О.К. Юдін та інших.  

Дослідженню окремих питань пов’язаних з адміністративно-правовими 
відносинами у сфері інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації присвячено роботи таких вчених як: В. Ю. Артемов, Є.Ю. Бараш, 
А.М. Благодарний, І.Л. Близнюк, 
В.М. Брижко, О.В. Бринцев, Ю.П. Бурило, В.Л. Бурячок, Д.П. Василенко, Г.В. 
Виноградова, П.П. Войтович, М.О. Гетманцев, В.А. Глуховеря, 
О.А. Дмитренко, В.О. Єльцов, С.Л. Ємельянов, Г.В. Загіка, О.А. Заярний, 
Т.В. Івченко, А.Ю. Каламайко, М. В. Ковалів, В.П. Кривка, О.О. Кулініч, 
О.О. Леонідова, В.Г. Лісогор, Б.О. Логвиненко, І.П. Лопушинський, 
В.В. Лушер,  В.І. Маслак, П.Є. Матвієнко, В.О. Негодченко,  І.М. Олійченко, 
А.В. Пазюк,  Н.І. Паньонко, С.М. Петренко, С.В. Петров, Т.С. Перун, 
В.Б. Пчелін, Ю.С.Пилипенко, Є.О. Резченко, М. В. Рудик, В.О. Серьогін, 
В.В. Сидоренко, Я.Д. Скиба, О.В. Стоєцький, Л.К. Терещенко, Т. Ю. Ткачук, 
А.В. Тунік, О.Г. Фролова, В.М. Чередник, А.В. Черноіваненко, О.І. Яременко та 
інші. 

Серед досліджень, які безпосередньо висвітлюють адміністративно-правові 
засади інформаційного забезпечення різних органів публічної адміністрації в 
Україні, необхідно відмітити роботи таких вчених : Е.Е. Аблякимова, 
Г.В. Гаврюшенка, Р.А. Коваля, О.В. Костенко, О. В. Крета, О. В. Логінова, 
Л. О. Матвейчука, О. О. Овсяннікової, О. В. Олійника, Д. Я. Семир’янова,  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9C.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%90.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2.%D0%92.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%8E%D0%BA%20%D0%90.%D0%92.$
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О. В. Сирового, І. М. Сопілки, Т. В. Субіної, І. О. Чухлебова та інших, однак 
комплексних наукових досліджень, безпосередньо присвячених дослідженню 
адміністративно-правових засад інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації в Україні в умовах розвитку цифрової економіки, 
електронного урядування та електронної демократії, з акцентом на 
формулюванням відповідної Концепції ще не було. Зазначене зумовлює 
актуальність цього дослідження, його наукове та практичне значення. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 
університету на 2015–2019 рр., зокрема комплексної науково-дослідної роботи 
«Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах 
глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710).  

Крім того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до 
адміністративного законодавства та має безпосереднє відношення до реалізації 
Концепції розвитку електронного урядування в Україні, Концепції розвитку 
електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації,  Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 
плану заходів щодо її реалізації; Концепції забезпечення національної безпеки у 
фінансовій сфері; Концепції розвитку системи надання  адміністративних 
послуг органами виконавчої влади; Стратегії інформування громадян про 
гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 
року; Стратегії реформування державного управління України на період до 
2021 року; Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, 
затверджених Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 
№ 649-р , від 8 листопада 2017 р. № 797-р  та від 17 січня 2018 р. № 67-р, 
15 серпня 2012 р. № 569-р,  від 15 лютого 2006 р. N 90-р, від 20 грудня 2017 р. 
№ 1012-р, від 24 червня 2016 р. № 474, від 8 серпня 2012 р. № 556-р, а також 
Указів Президента України від 22.07.1998 N 810/98 «Про заходи щодо 
впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні»; від 21.10.2011 
№ 1000/2011 «Про Концепцію державної політики  у сфері боротьби з 
організованою злочинністю»; від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020»; від 20 травня 2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015–2020 роки»,  від 26.05.2015 р. № 287/2015 «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію 
національної безпеки України»; від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про 
затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»; від 15 березня 2016 
року № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України». Дослідження 
проведено в рамках Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 
наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою Президії НАН України від 
20 грудня 2013 р. № 179, Пріоритетних напрямків розвитку правової науки на 
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2016–2020 рр., затверджених Постановою загальних зборів НАПрН України від 
03 березня 2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 
щоб на основі аналізу національного, міжнародного, іноземного законодавства, 
практики його реалізації, а також наукових джерел визначити зміст  
адміністративно-правових засад інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації в Україні, сформулювати Концепцію інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації в Україні та окреслити шляхи їх 
реалізації. Для досягнення мети дисертаційної роботи було поставлено такі 
основні задачі: 

– визначити поняття, правову природу та ознаки інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації; 

– охарактеризувати історіографію дослідження інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації у вітчизняній правовій науці, 
виділити основні тенденції та перспективи його наукового дослідження;   

– розкрити ґенезу нормативного закріплення засад інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації у вітчизняному законодавстві, 
виділити його етапи, особливості та окреслити перспективи сучасного 
унормування щодо цього питання; 

– визначити поняття та елементи системи інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації в Україні;  

– охарактеризувати систему суб’єктів адміністративно-правових відносин у 
сфері інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, визначити 
особливості їх правового статусу; 

– визначити об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, їх види та 
правила використання; 

– сформулювати поняття та висвітлити структуру механізму 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації; 

– розкрити зміст елементів механізму інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації, правові засади функціонування та їх практичну  
реалізацію; 

– охарактеризувати особливості інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації у сфері економіки, фінансів та промисловості; 

– виділити основні засади інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації у сфері освіти, науки, культури та туризму;  

– розкрити особливості адміністративно-правового регулювання  
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації у сфері 
будівництва, житлово-комунального господарства та комунікацій; 

– окреслити особливості адміністративно-правових засад інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації у сфері екології, енергетики та 
природних ресурсів; 
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– з’ясувати зміст публічного адміністрування у сфері інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації у сфері охорони здоров’я та 
соціального захисту населення; 

– визначити особливості інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації у сфері правопорядку, судоустрою, оборони та національної 
безпеки; 

– узагальнити іноземний досвід та визначити міжнародні стандарти 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації; 

– теоретично обґрунтувати пропозиції щодо організаційно-правових 
напрямів підвищення ефективності інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації в Україні; 

–  окреслити перспективи удосконалення нормативно-правового 
регулювання інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в 
Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації в Україні.  

Методи дослідження. У роботі використано сукупність загальних та 
спеціальних методів наукового пізнання, що дало змогу забезпечити вирішення 
поставлених задач та досягнення визначеної мети дослідження. 

За допомогою діалектичного методу досліджено безперервний розвиток 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, його механізму 
та системи адміністративно-правових відносин у цій сфері (розділи 1, 2, 3). 
Метод семантичного аналізу застосовано для з’ясування змісту понять 
«адміністративно-правові засади», «інформаційне забезпечення», «публічна 
адміністрація», «механізм інформаційного забезпечення», «інформаційні 
потреби» тощо (підрозділ 1.1, розділи 2, 3). За допомогою історично-правового 
методу досліджено становлення наукових концепцій та підходів до розуміння 
змісту інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації та його 
адміністративно-правових засад; визначено основні історичні етапи 
становлення вітчизняного законодавства, що регулює відповідні суспільні 
відносини у різних сферах суспільного життя (розділи 1, 4 підрозділи 2.1, 2,1). 
Формально-юридичний метод використано для аналізу окремих правових норм, 
що визначають адміністративно-правові засади інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації у сфері економіки, фінансів та промисловості, 
освіти, науки та культури, будівництва, житлово-комунального господарства та 
комунікацій, екології, енергетики та природних ресурсів, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення, правопорядку, оборони та національної безпеки  
(розділ 4). За допомогою логіко-юридичного методу сформульовано базові для 
дисертаційної роботи дефініції: «інформаційне забезпечення органів публічної 
адміністрації», «орган публічної адміністрації», «адміністративно-правові 
засади інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації», 
«механізм інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації» тощо 
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(підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.1). Структурно-функціональний метод сприяв аналізу 
адміністративно-правового регулювання системи, структури, повноважень, 
засад, гарантій діяльності органів публічної адміністрації в Україні, здійснення 
інформаційного забезпечення їх функціонування та інформаційної взаємодії з 
іншими суб’єктами (підрозділи 2.2 3.4, розділ 4). Застосування методів аналізу і 
синтезу дало змогу виявити основні проблеми та тенденції у сфері реалізації 
адміністративно-правових засад інформаційного забезпечення органів 
публічної влади в Україні, розробити комплекс пропозицій концептуального, 
організаційного, правового характеру з підвищення ефективності 
адміністративно-правових засад інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації в Україні та якості їх реалізації на практиці 
(розділи 4, 5). За допомогою порівняльно-правового методу проаналізовано 
особливості зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації, виокремлено перспективні для 
України напрями їх використання (підрозділ 5.1). Зі спеціально-наукових 
методів юридичної науки використано формально-догматичний метод, який дав 
змогу проаналізувати адміністративне законодавство, визначити нормативно-
правовий зміст інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, 
виявити наявні проблеми та запропонувати можливі шляхи їх вирішення 
(підрозділи 1.1, 2.1, розділи 3, 4, 5).  

Нормативну основу роботи склали Конституція України, Закони України, 
інші нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України та їх проекти, нормативні акти центральних 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 
міжнародні нормативно - правові акти, що визначають засади інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Державної 
служби статистики України за період 2014–2019 рр., відомості Єдиного реєстру 
судових рішень України та офіційних веб-сайтів суб’єктів публічної 
адміністрації, правова публіцистика, результати опитування 225 працівників 
органів публічної адміністрації та 437 громадян у Дніпропетровській, 
Запорізькій та Херсонській областях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
першим комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні та 
перспектив їх розвитку, що враховує особливості сучасного стану наукового 
дослідження цієї сфери та практики інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації. У результаті проведеної роботи сформульовано нові 
наукові положення і висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема:  

уперше: 
– обґрунтовано доцільність розробки та прийняття Концепції 

інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні та 
проекту Закону України «Про інформаційне забезпечення органів публічної 
адміністрації в Україні», що передбачають упорядкування правових норм та 
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систематизацію адміністративно-правових засад створення єдиної глобальної 
інтегрованої системи, що об’єднає загальнодержавні, регіональні, відомчі та 
локальні електронні ресурси органів публічної адміністрації;  

– сформульовано авторську дефініцію інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації як обумовленого комплексом нормативно-правових, 
організаційно-управлінських, науково-технічних заходів безперервного 
процесу створення, використання, дослідження, зберігання, захисту, 
передавання, обробки, знищення інформації визначеного виду, якості, обсягу, 
структури, форми за допомогою інформаційних систем, мереж, ресурсів та 
технологій, спрямований на задоволення інформаційних потреб і реалізацію 
інформаційних інтересів органів публічної адміністрації з метою створення 
умов для ефективного виконання ними своїх функцій для реалізації прав 
громадян;  

– виокремлено ознаки механізму інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації: його зміст становлять правові, організаційні, технічні 
засоби впливу; об’єктом впливу виступає поведінка та інформаційна діяльність 
державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, інших 
працівників органів публічної адміністрації та суб’єктів, що з ними 
взаємодіють; сферою реалізації є сфера інформаційних потреб та інтересів 
органів публічної адміністрації та їх працівників; метою є забезпечення обігу 
(отримання, зберігання, використання, корегування, передання, знищення) 
якісної, достовірної, актуальної інформації, що задовольняє інформаційні 
потреби органів публічної адміністрації та їх працівників;  

– визначено критерії, що характеризують галузеві системи інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації в Україні : 1) коло органів 
публічної адміністрації та їх правовий статус; 2) наявність стратегічного 
нормативно-правового акту в формі концепції чи стратегії; 3) рівень 
конкретизації у профільних законах та відомчих документах адміністративно-
правових засад інформаційного забезпечення органів цього відомства; 
4) ступінь систематизації, упорядкування та повноти  положень про 
інформаційне забезпечення в установчих документах організацій, установ, 
підприємств, їх структурних підрозділах та посадових інструкціях відповідних 
працівників; 5) наявність централізованого відомчого інформаційного центру; 
6) система засобів інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації; 7) коло електронних адміністративних та інформаційних послуг; 
8) перелік електронних ресурсів; 9) рівень адміністративно-правового захисту 
відносин у сфері інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації 
відомства;  

– запропоновано розробити та прийняти Концепції про єдині системи 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в усіх галузях, що 
дозволить унормувати термінологічний апарат, принципи, засоби, способи, 
методи, що використовується в процесі інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації цих сфер та у подальшому об’єднати їх в глобальну 
єдину систему електронного урядування; 
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удосконалено: 
– наукове тлумачення змісту інформаційної потреби органів публічної 

адміністрації через розкриття її ознак: 1) за змістом це об’єктивно існуючі 
інформаційні проблеми, пов’язані із нестачею, недостовірністю, неповнотою 
інформації; 2) метою їх задоволення є удосконалення роботи органів публічної 
адміністрації через відновлення достатнього обсягу, якості, достовірності 
інформації; 3) нематеріальним об’єктом є інформація про всі напрями 
функціонування органів публічної адміністрації на всіх стадіях їхнього 
життєвого циклу; 4) методи задоволення цієї потреби повинні відповідати 
Конституції і законам України, засадам справедливості, добросовісності, 
розумності та іншим загально правовим засадам; 

— наукові підходи до визначення поняття механізму інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації як до системи правових, 
організаційних, технічних засобів впливу на поведінку та діяльність 
працівників органів публічної адміністрації та інших суб’єктів, з якими вони 
взаємодіють, для забезпечення обігу (отримання, зберігання, використання, 
корегування, передання, знищення) якісної, достовірної, актуальної інформації, 
що задовольняє інформаційні потреби та інтереси органів публічної 
адміністрації; 

— класифікацію видів інформаційних потреб та інтересів органів публічної 
адміністрації за такими критеріями, як: правовий статус органу публічної 
адміністрації (інформаційні потреби та інтереси міністерства, відомства, 
служби, агентства, підрозділу, територіального підрозділу, посадової чи 
службової особи органу публічної адміністрації чи особи, що виконує публічні 
функції); територія, на яку поширюється повноваження органу публічної 
адміністрації (локальні, національні та міжнародні інформаційні потреби та 
інтереси органів публічної адміністрації); напрями діяльності органів публічної 
адміністрації (організаційні, кадрові, функціональні, безпекові, фінансові, 
наглядові, контрольні); спрямованість інформаційної діяльності (внутрішні та 
зовнішні); час існування інформаційної потреби та інтересу (постійні, 
періодичні, тимчасові, разові);  

— підходи до систематизації та упорядкування термінології, що 
використовується у законодавстві та пов’язана із сферою інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації, через визначення характерних 
ознак таких понять як «автоматизована інформаційно-телекомунікаційна 
система», «державний реєстр», «єдиний державний реєстр», «веб-портал», 
«автоматизована система збирання,  зберігання,  захисту,  обліку, пошуку та 
надання», «портал електронних сервісів», «база даних», «геоінформаційна 
система», «інформаційна (автоматизована) система», «електронна 
інформаційно-телекомунікаційна система», «багатофункціональна інтегрована 
автоматизована система», «програмно-інформаційний комплекс», 
«організаційно-технічна система»;    

— підходи до упорядкування елементів механізму інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації шляхом запровадження 
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стандартизації та правового визначення вимог формування, інформаційного 
наповнення, технічного функціонування та використання таких засобів 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації як інтернет- 
приймальні, офіційні сторінки служб у соціальних мережах, автоматизовані та 
цифрові робочі місця державних службовців та службовців органів місцевого 
самоврядування, електронні сервіси, чат-боти, електронні черги та інші; 

дістали подальшого розвитку: 
– розуміння правової природи інформаційної безпеки органів публічної 

адміністрації як процесу реалізації комплексу системних превентивних, 
охоронних, захисних, організаційних, правових, технічних заходів, 
спрямований на забезпечення стану захищеності інформаційних інтересів 
органів публічної адміністрації, їх інформаційних відносин, середовища та 
інфраструктури від внутрішніх та зовнішніх негативних чинників, з метою 
створення необхідних умов для ефективного функціонування органів публічної 
адміністрації;  

– класифікація державних електронних інформаційних ресурсів за 
запропонованими критеріями: 1) сфера їх використання; 2) держатель реєстру; 
3) адміністратор реєстру; 4) основне коло користувачів реєстру; 4) термін дії 
реєстру; 5) режим доступу до інформації, що у реєстрі зберігається; 6) право 
власності на реєстр; 7) територія, на якій використовується реєстр; 8) обсяг 
інформації в реєстрі; 9) ступень систематизації інформації; 10) спосіб та 
порядок доступу до інформації з реєстру; 11) платність доступу до реєстру; 
12) рівень нормативно-правового акта, що визначає правила його 
функціонування; 13) мета створення реєстру (призначення реєстру); 
14) складність структури реєстру; 15) кількість органів публічної адміністрації, 
інформаційні потреби яких задовольняє реєстр; 

– підходи до змісту завдань інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації у сфері екології через їх доповнення такими як створення 
державної системи інформування населення про стан навколишнього 
природного середовища та заходи щодо його поліпшення; бази 
геоінформаційних даних; розроблення інформаційної системи підтримки 
прийняття управлінських рішень, що стосуються стану навколишнього 
природного середовища; створення банків геоінформаційних даних та карт 
техногенно-екологічних навантажень тощо; 

– підходи до класифікації видів контролю за інформаційним забезпеченням 
органів публічної адміністрації в Україні за такими критеріями, як: 
1) підконтрольний об’єкт (глобальний, системний, локальний; 2) джерела 
отримання контролюючими органами інформації про інформаційну діяльність 
та інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в України 
(документальний, фактичний, дистанційний контроль); 3) територіальна 
належність контролюючого органу (національний контроль, іноземний, 
міжнародний контроль; 4) час проведення контрольних заходів (попередній, 
поточний та наступний); 5) за підставою проведення (плановий та 
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позаплановий); 6) за обсягом питань, що охоплюються перевіркою: 
(комплексний і цільовий) тощо. 

– пропозиції щодо створення загальнодержавних інформаційних ресурсів  
таких як Єдиного державного реєстру житлово-комунальних послуг; сучасної 
інформаційної платформи, яка надасть можливість автоматизувати процес 
призначення і надання усіх видів соціальної допомоги та пільг; Єдиної 
інформаційної системи правоохоронних органів; сучасної інформаційної 
платформи у сфері культури та туризму;  

– підходи до систематизації способів інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації шляхом отримання інформації: 1) з власних 
інформаційних ресурсів органу публічної адміністрації; із загальнодоступних 
джерел інформації; 3) за запитом від власника інформації чи держателя бази 
даних – іншого органу публічної адміністрації, 4)  від юридичних осіб суб’єктів 
приватного права; 5)  від громадян (особистий прийом громадян, скарги, заяви, 
повідомлення громадян); 6) в результаті аналітичної діяльності; 7) від 
іноземних, міжнародних урядових та неурядових організацій; 8) з архівних 
установ; 9)  із ЗМІ та інші; 

– аргументація прийняття Закону України «Про державні електронні 
інформаційні ресурси», в якому передбачено закріпити принципи створення, 
функціонування, збереження, використання, забезпечення безпеки доступу до 
державних електронних інформаційних ресурсів; сформулювати загальні 
засади управління зазначеними процесами; унормувати та конкретизувати 
поняття, що використовуються в цій сфері; систематизувати суб’єктів 
суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням державних 
електронних інформаційних ресурсів, визначити їхній правовий статус (гарантії 
діяльності, задачі, функції, права та обов’язки, відповідальність) та порядок їх 
взаємодії; конкретизувати відповідальність за порушення цього законодавства; 
визначити порядок здійснення контролю та нагляду за функціонуванням таких 
ресурсів; зафіксувати напрями вдосконалення технічного забезпечення 
функціонування цих ресурсів з урахуванням відповідних міжнародних 
стандартів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані у: 

— науково-дослідній діяльності – як основа для подальших наукових 
досліджень із відповідної проблематики (акт впровадження Університету 
митної справи та фінансів від 12.09.2019); 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правової бази 
для створення концепції інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації в Україні, внесення змін до чинного законодавства у сфері 
регулювання публічних інформаційних відносин (Акт впровадження Комітету з 
питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України № 04-29/15-
1168 (122935) від 5.07.2019); 

— правозастосовній діяльності – для вдосконалення інформаційної 
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діяльності органів публічної адміністрації в Україні (акти впровадження 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.06.2019; 
Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного  центру 
МВС від 18.09.2019; Департаменту громадського порядку і цивільного захисту 
Дніпропетровської міської ради від 05.11.2019); 

— навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 
закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 
право», «Інформаційне право» під час підготовки підрозділів підручників і 
навчальних посібників із відповідного навчального курсу (акт впровадження 
Запорізького національного університету від 03.10.2019; акт впровадження 
ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» від 28.10.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 
самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 
адміністративного права; усі викладені в ньому положення і висновки 
ґрунтуються на власних дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано 
монографії: «Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та 
кримінологічна характеристика» (2015 р.) (здобувачу належить висвітлення 
адміністративно-правових засад режиму відомостей військового характеру як 
елементу системи національної безпеки України); «Administrative law and 
administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development» 
(2018 р.) (здобувачу належать висвітлення науково-теоретичних засад 
інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в Україні); 
«Коментар до Закону України «Про запобігання корупції»» (2018 р.) (здобувачу 
належить коментар до ст. 60 «Вимоги щодо прозорості та доступу до 
інформації»); «New and traditional approaches in modern legal research : collective 
monograph» (2019 р.) (здобувачу належать розділ «Ukrainian legislation 
regulating support оf public administration bodies: history, present, perspectives»), 
«Issues of  the state of modern legal education and professional culture of lawyers» 
(2019 р.) (здобувачу належать розділ «Legal regulation of the use of state 
electronic information resources by public administration bodies in the conditions of 
formation of Ukraine as a digital state»); «Juridical sciences and their role in the 
formation of legal culture of a modern person» (2019 р.)  (здобувачу належить 
розділ «International and foreign experience of legal regulation of the process of 
information support of public administration bodies in the conditions of digitization 
of public administration»; наукова стаття «Сучасні реалії правового забезпечення 
таємниці сповіді» (2015 р.) (здобувачу належать висвітлення ознак, понять та 
особливостей правового режиму таємниці сповіді). У дисертації ідеї та 
розробки, які належать співавторам, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на 12 міжнародних та 2 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Актуальні 
проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи» 
(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); «Європеізація юридичної освіти» (м. Київ, 
2014 р.); «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих 
навчальних закладів» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); «Тенденції розвитку 
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юридичної науки  в інформаційному суспільств» (м. Одеса, 2017 р.); 
«Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (м. Харків, 
2017 р.); «Теорія і практика сучасної юриспруденції» (м. Київ, 2017 р.); 
«Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики» 
(м. Одеса, 2017 р.); «Тенденції та пріоритети реформування законодавства 
України» (м. Херсон, 2017 р.); «Юридична наука на сучасному етапі» 
(м. Тернопіль, 2017 р.); «Актуальні проблеми правових наук в 
євроінтеграційному вимірі» (м. Харків, 2018 р.); «Місце юридичних наук у 
формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 2018 р.); 
«Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес 
законодавства України майбутнього» (м. Дніпро, 2019 р.); «Особливості 
розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 2019 р.); 
«Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства» 
(м. Дніпро, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 43 
наукових працях, у тому числі в 1 одноосібній монографії, 5 колективних 
монографіях, 1 коментарі закону, 22 наукових статтях, з яких 16 опубліковані у 
виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 6 – у зарубіжних наукових 
виданнях, а також у 14 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, які містять 17 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 545 сторінок, у тому числі 
основного тексту – 392 сторінки. Список використаних джерел налічує 758 
найменувань. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, висвітлюється її 
зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначаються мета і задачі, 
об’єкт і предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та 
практичне значення одержаних результатів, наводяться відомості про 
особистий внесок здобувача, апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації 
як теоретико-правова категорія» розкрито семантичний зміст поняття 
інформаційне забезпечення, зазначається, що ця категорія є предметом 
дослідження представників різних наук: економіки (Т.П. Бартащук, 
Є.Д. Бондаренко, Д.Я. Гощинська, С.М. Петренко, С.В. Цюцюпа), політології 
(А.В. Колодюк, А.І. Таіров, В.М. Торяник), державного управління 
(Т.Д. Ганцюк, Є.В. Коломієць, О. В. Комеліна, О.Г. Фролова, 
А.В. Черноіваненко) та правової науки.  

Більшість науковців правознавців (О.І. Корчинський, О.Д. Лізунова, 
Н.А. Литвин, В.Б Пчелін, Т.С. Перун тощо) розглядають інформаційне 
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забезпечення як елемент різних правових механізмів. Обґрунтовано доцільність 
розгляду інформаційного забезпечення як самостійної теоретико-правової 
категорії через встановлення відповідних ознак. 

Відокремлено інформаційне забезпечення від таких суміжних понять як 
«аналітичне забезпечення», «інформатизація», «інформаційна безпека», 
«забезпечення інформаційної діяльності», «інформування», обґрунтовано 
самостійний характер та специфіку інформаційного забезпечення, зорієнтовану 
на задоволення інформаційних потреб та інтересів суб’єктів.  

Виокремлено основні сучасні наукові підходи правознавців до визначення 
сутності інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації. 
Зазначено, що започаткували теоретичні підходи до розуміння змісту 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації як теоретико-
правової категорії такі вчені: В.М. Брижко, В. Д. Гавловський, Р.А. Калюжний, 
Л. П. Коваленко, А. І. Марущак, В.С. Цимбалюк та інші. Відмічено 
універсальність їх підходу до змісту інформаційного забезпечення органів 
влади як до системи поєднання інформації, засобів і методів її опрацювання, 
діяльності фахівців щодо її ефективного використання даних. Прихильники 
технологічного підходу до цього питання, такі як  Л. О. Терещенко, 
Г.А. Титоренко та інші, розглядали інформаційне забезпечення органів 
публічної адміністрації як важливий елемент автоматизованих інформаційних 
систем, що включає в себе сукупність єдиної системи показників, потоків 
інформації, варіантів організації документообігу, систем класифікації і 
кодування інформації, уніфіковану систему документації і різні інформаційні 
масиви (файли), що зберігаються в машині і на машинних носіях та мають 
різний ступінь організації. Л.В. Балабанова, П.В. Макушев та інші розглядали 
інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації як частину 
управлінської діяльності з аналізу, планування і підготовки управлінських 
рішень, яка представляє собою непереривний процес обробки та використання 
інформації. Широкий підхід, що охопив усі акценти визначення змісту 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації зазначених 
концепцій, продемонстрували у своїх роботах Є. Д. Бондаренко, В. О. Єльцов, 
О. В. Костенко, В. В. Лушер, І. О. Чухлебов та інші.  

Обґрунтовано доцільність розгляду інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації як теоретико-правової категорії. На підставі 
узагальнення проведених досліджень сформульовано визначення 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в широкому 
розумінні, яке запропоновано використовувати у правових наукових 
дослідженнях та закріпити на нормативному рівні у формі норми-дефініції.  

У підрозділі 1.2 «Історіографія дослідження інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації у вітчизняній правовій доктрині» поглиблено 
наукове розроблення відповідної проблематики в історичному вимірі, умовно 
виділено етапи наукового дослідження та визначено їх специфіку. 

Доведено, що безпосередньо комплексних наукових робіт, присвячених 
адміністративно-правовим засадам інформаційного забезпечення органів 
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публічної адміністрації із формулюванням відповідної концепції, немає. 
Водночас виявлено наукові дослідження учених-юристів, що проявляли інтерес 
до різних аспектів цієї сфери суспільних відносин, які запропоновано об’єднати 
в шість груп за притаманним їм спільним колом досліджуваних проблем.  

До першої групи джерел віднесено роботи, що висвітлюють суспільні 
відносини, та явища, що впливають на формування та функціонування системи 
інформаційного забезпечення як то інформаційна політика держави, 
інформаційне суспільство, електронне урядування, різні види інформації та їх 
правові режими (І. В. Арістова, В.Ю. Баскаков, К. І. Бєляков, В.М. Брижко, 
Г. В. Виноградова, П. П. Войтович, В. Д. Гавловський, Д. О. Гетманцев,  
М.С. Демкова, О. А. Дмитренко, С. Л. Ємельянов, Р. А. Калюжний, В. К. Конах, 
О. В. Кохановська, О. О. Кулініч, А. І. Марущак, С. В. Петров, М. В. Фігель, 
В. С. Цимбалюк, О. О. Шарабурина та інші). Другу групу джерел формують 
наукові роботи, що розкривають особливості інформаційного забезпечення 
окремих сфер діяльності органів публічної адміністрації (О.В. Бринцев, 
М.О. Гетманцев, В. О. Єльцов, В.П. Кривка, Н.А. Литвин, О.Д. Лізунова). До 
третьої групи наукових досліджень віднесено роботи, що були присвячені 
вивченню інформаційного забезпечення окремих служб, органів, інших 
юридичних осіб як то Державної кримінальною-виконавчої служби, виконавчої 
служби, органів внутрішніх справ, прокуратури, судів, органів виконавчої 
влади, Збройних сил України та їх працівників (Є.Ю. Бараш, Є.Д. Бондаренко, 
М. В. Ковалів, О.В. Костенко, Н.А. Литвин, О. В. Логінов, І. П. Лопушинський, 
В.В. Лушер, П.В. Макушев, В.О. Негодченко, І. М. Паньонко, О. Г. Фролова, 
В. М. Чередник, І. О. Чухлебов). Четверту групу досліджень об’єднує коло 
питань, пов’язаних із вивченням порушень норм, що визначають засади 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації та юридичної 
відповідальність, встановленої за них (Д. П. Альошин, А. М. Благодарний, Ю. 
В. Волков, В.А. Глуховеря, О.П. Горпинюк, С. С. Єсімов, Л. П. Коваленко, 
О. О. Леонідова, В. Г. Лісогор, М. В. Рудик). П’ята група наукових досліджень 
була присвячена аналізу іноземного досвіду правового регулювання 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації (В. Ю.Артемов, 
Д. П. Василенко, О. А. Заярний, В. І. Маслак, А. В. Пазюк). Шоста група 
джерел - це наукові роботи присвячені вивченню особливостей інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації як елементів системи 
інформаційної безпеки держави (І. Л. Близнюк, В. Л. Бурячок, 
В. М. Желіховський, Г. В. Загіка, О. О. Золотар, Б. А. Кормич, В. А. Ліпкан, 
Ю. П. Лісовська, Ю. Є. Максименко, Т. Ю. Ткачук). 

Результати історичного розгляду досліджень проблематики інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації виявляють дві стійкі тенденції: до 
формування загальних адміністративно-правових засад інформаційного 
забезпечення всіх органів публічної адміністрації та до спеціалізації 
дослідження їх реалізації на рівні органів публічної адміністрації в окремих 
галузях. З урахуванням цих пріоритетів обґрунтовано такі напрями подальших 
наукових досліджень інформаційного забезпечення органів публічної 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%94.%D0%9E.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%8E%D0%BA%20%D0%90.%D0%92.$
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адміністрації як: створення системи єдиних адміністративно-правових засад 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, розробка 
стандартів цієї системи, запровадження централізованих загальнодержавних 
інститутів управління цими процесами та визначення критеріїв варіативності 
елементів цього механізму з урахуванням функцій відповідних органів. 

У підрозділі 1.3 «Ґенеза нормативного закріплення засад інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації у вітчизняному законодавстві» 
надано характеристику історичного процесу формування вітчизняного 
законодавства, що регулює питання інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації, виокремлено та охарактеризовано шість історичних 
етапів формування нормативних засад інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації.  

Обґрунтовано, що кожен з елементів механізму інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації як то державні реєстри даних; 
адміністративно-правові режими інформації з обмеженим доступом, правове 
регулювання формування та ведення сайтів органів публічної адміністрації; 
режим персональних даних, електронне діловодство; інформаційний обмін між 
органами публічної влади та іншими суб’єктами; електронні сервіси; 
інформаційні послуги; адміністративні електронні послуги; інститут 
адміністративної відповідальності за порушення у цій сфері має свої історичні 
етапи становлення. 

З’ясовано, що ніколи не було й натепер немає єдиного законодавчого акта, 
безпосередньо присвяченого адміністративно-правовим засадам 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації. Натомість у різні 
історичні періоди приймалися численні різноманітні нормативно-правові акти з 
окремих питань цієї сфери. Зроблено висновок про те, що поступово 
законодавство про інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації 
урізноманітнюється. 

Виявлено, що не систематизованість законодавства, яке регулює 
інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації на даний час 
створює такі проблеми як суперечливість термінологічного апарату, існування 
правових невизначеностей щодо порядку доступу до окремих категорій 
інформації органів публічної адміністрації, відсутність чітких підстав 
притягнення до відповідальності представників органів публічної адміністрації 
за порушення інформаційного законодавства та неефективність 
адміністративно-правової охорони інформаційних відносин в Україні. 
Запропоновані шляхи систематизації адміністративно-правових засад 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації у вітчизняному 
законодавстві. 

Розділ 2 «Адміністративно-правові відносини у сфері інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації» складається з трьох 
підрозділів. 
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У підрозділі 2.1 «Система інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації» розглянуто ознаки, зміст та складові елементи системи 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації. 

Встановлено систему державних електронних інформаційних ресурсів. 
Виявлено, що натепер в Україні налічується понад 135 державних реєстрів, які 
перебувають у власності більш ніж 40 державних органів влади. Встановити 
достовірну кількість державних реєстрів не дозволяє відсутність єдиного 
ресурсу, який би містив інформацію про всі державні реєстри, а також 
нормативного визначення самого поняття «Державного» або «Національного» 
реєстру. Найбільша кількість реєстрів знаходиться сьогодні у розпорядженні 
таких установ: Міністерство юстиції України (20 реєстрів); Державна фіскальна 
служба України (15 реєстрів); Міністерство внутрішніх справ України з 
урахуванням усіх його підрозділів (12 реєстрів). Проаналізовано вітчизняне 
законодавство, що визначає порядок взаємодії та використання реєстрів 
органами публічної адміністрації, виявлено проблеми організаційно-правового 
характеру та запропоновані шляхи їх вирішення. 

Віднесено до електронних засобів, що містять інформацію загальну для всіх 
органів публічної адміністрації та громадян про діяльність таких органів  такі: 
Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, Єдиний державний 
реєстр нормативно-правових актів, Єдину базу даних електронних адресів, 
номерів факсів, телефаксів суб’єктів владних повноважень, Національну 
систему електронної взаємодії «Трембіта» та інші. Розглянуто правові засади їх 
функціонування. 

З’ясовано, що більшість нормативно-правових актів України містять 
загальні положення щодо інформаційної взаємодії органів публічної 
адміністрації, проте не регламентують порядок взаємодії електронних 
державних ресурсів цих органів, що проявляється у синхронному оновленні 
інформації, автоматичній заміні та доповненні даними, відповідальності 
держателів цих реєстрів у разі порушення порядку їх взаємодії. Це призводить 
до дублювання інформацію, особливо персональних даних; неефективного 
використання державних коштів; унеможливлення процесу взаємодії 
державних електронних ресурсів через відсутність загальних засад та 
принципів організації, функціонування, використання, зберігання в них даних.  

Якісна, логічно побудована на єдиних засадах, з урахуванням європейських 
та міжнародних принципів, система інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації, що включає усі державні електронні інформаційні 
ресурси, є основою цифрової держави в Україні. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти адміністративно-правових відносини у сфері 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації» аналізуються 
правові норми та наукові концепції щодо визначення змісту понять «публічна 
адміністрація», «орган публічної адміністрації», «адміністративні 
правовідносини», «адміністративна правосуб’єктність». Характеризується 
правове регулювання адміністративних відносин за участю органів публічної 
адміністрації, досліджується їхня адміністративна правосуб’єктність, 
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визначаються їхні ознаки як учасників цих відносин та формулюються 
відповідні авторські поняття. Виявляються недоліки правового регулювання 
діяльності органів публічної адміністрації, що є наслідком відсутності 
концепції їх інформаційного забезпечення. 

Виявлено відсутність системного підходу до регулювання адміністративних 
відносин органів публічної адміністрації у сфері їх інформаційного 
забезпечення під час їх створення, функціонування, реорганізації та 
припинення діяльності.  

Розглянуто повноваження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України та Президента України, що пов’язані із визначенням ними правових 
засад  інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації.  

Розглянуто повноваження таких суб’єктів публічної влади, як Міністерство 
інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації 
України, Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, 
Державне агентство з питань електронного урядування, Державна служба 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба 
статистики України та інших, що відіграють особливо важливу роль у процесі 
формування та реалізації державної інформаційної політики та інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації.  

Визначено коло повноважень зазначених суб’єктів, що відносяться до 
сучасних засад інформаційного забезпечення діяльності органів публічної 
адміністрації та запропоновано закріпити їх у Законі України «Про 
інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні». 

У підрозділі 2.3 «Об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації» розглянуто 
наукові підходи до визначення поняття об’єкту адміністративно-правових 
відносин та його видів у сфері інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації, розглянуто сучасні наукові теорії та концепції щодо сутності 
інформації, її видів та змісту їх адміністративно-правових режимів, визначено 
особливості інформаційних потреб та інтересів органів публічної адміністрації. 
Виявлено дві основні групи об’єктів адміністративно-правових відносин у 
сфері інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації : 
1) інформаційні потреби та інтереси учасників цих відносин; 2) інформація та її 
носії. 

На підставі аналізу наукових здобутків таких вчених, як А. С. Айзикович, 
В. О. Бернацький,  І. В. Венедіктова, В. І. Приписнов, В. Ф. Сиренко, 
Ю. А. Тихомиров, А. Т. Ханипова, встановлено загальні ознаки потреб та 
інтересів, що дозволило сформулювати авторські поняття «інформаційна 
потреба органу публічної адміністрації» та «інформаційний інтерес органу 
публічної адміністрації».  

Розглянуто концепцію інформаційного інтересу органів публічної 
адміністрації як прагнення до користування інформацією з метою задоволення 
їхніх інформаційних потреб. Обґрунтовано, що ключовими елементами поняття 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
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«інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації» є інформаційні 
потреби та інформаційні інтереси.  

Розглянуто види інформації за різними критеріями, визначеними як 
законодавцем, так і науковцями, що циркулюють в системі інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації. Зосереджено увагу на 
класифікації інформації за режимом доступу.  

Проаналізовано адміністративно-правові режими персональних даних, 
відкритої публічної інформації, професійної, службової, державної та інших 
видів публічно-правових таємниць, щодо яких виникають адміністративно-
правові відносини у сфері інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації. Визначено недоліки цих правових режимів та запропоновано 
шляхи їх удосконалення. 

Доведено, що проявлена державна інформаційна політика в концепціях 
електронного урядування, демократії та цифрової економіки, створює 
передумови для урізноманітнення об’єктів адміністративно-правових відносин 
у сфері інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації. 

Розділ 3 «Механізм інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації в Україні» складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття та структура механізму інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації» проаналізовано чинні закони та 
підзаконні акти, що визначають поняття, зміст та структуру механізму 
інформаційного забезпечення. Розглянуто наукові концепції таких вчених, як 
П. П. Білик, К. Г. Волинка, Я. В. Греца, В. В. Конопльов, С. Ф. Константінов, 
Б. А. Кормич, О. В. Негодченко, Д. В. Слинько, що досліджували ознаки, зміст 
та елементи правових механізмів діяльності, явищ та процесів. 

Доведено, що завданнями сучасного механізму інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації є створення умов реалізації 
концепцій електронного урядування, демократії, правосуддя, цифрового 
робочого місця державного службовця, та загалом цифрової держави. 

Розглянуто зміст та особливості елементів механізму інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації: інформаційне середовище органів 
публічної адміністрації, цілі та завдання, принципи, засоби і способи. 

Визначено сучасні тенденції, що впливають на еволюцію механізму 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації: 1) прийняття 
стратегічних декларативних нормативно-правових актів, що узагальнюють 
проблеми інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в 
галузі, цілі, напрями, способи та заплановані результати від їх запровадження; 
2) прийняття законів та інших нормативно-правових актів, що розрізнено не в 
повному обсязі встановлюють окремі стандарти, гарантії, вимоги та правила 
ведення різних груп засобів інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації; 3) прийняття положень про централізовані та галузеві реєстри, 
бази даних без визначення їх системи та критеріїв класифікації; 4) відсутність 
нормативно-закріпленого переліку принципів інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації; 5) не сформованість таких правових категорій 
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як засоби, методи, способи інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації; 6) створення загальнодержавних та відомчих органів публічної 
адміністрації, що виконують функції інформаційних центрів; 7) формування 
інституту електронних та цифрових робочих місць державних службовців та 
органів місцевого самоврядування; 8) запровадження значного масиву правових 
норм, що передбачають всі види юридичної відповідальності за розрізнені 
групи порушень інформаційного законодавства; 9) не сформованість інституту 
дисциплінарної відповідальності за вчинення інформаційних правопорушень.  

Запропоновано зміни до ряду чинних нормативно-правових актів України. 
У підрозділі 3.2 «Елементи механізму інформаційного забезпечення органів 

публічної адміністрації» розглянуто цілі, задачі, принципи, функції, засоби, 
способи та методи інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації. З’ясовано, що у чинних законах України, що регулюють 
діяльність органів публічної адміністрації, відсутня систематизація норм, які 
визначають елементи механізму інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації в Україні. На підстав аналізу результатів наукових 
досліджень таких вчених як Акімова Т. В., Варенко В.М., Король Г.О., 
Курак О.Я., Чернобай А.М.,  Юрченко О.М. та вивчення змісту вітчизняних 
нормативно-правових актів було визначено особливості елементів цього 
механізму.  

Віднесено до сучасних засобів інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації: бази (банки) даних; реєстри; кадастри; кабінети 
електронних сервісів; прийом громадян, у тому числі за допомогою 
відеозв’язку, інтернет-приймальні, відеоконференцзв’язок; сторінки органів 
публічної адміністрації в соціальних мережах; загальні пошукові системи 
глобальної мережі Інтернет; електронні шаблони документів; електронний 
цифровий підпис; веб-портали; інтернет-сайти органів публічної адміністрації 
та сайти інших суб’єктів; інформаційно-телекомунікаційні системи; «гарячі 
лінії»; електронні петиції;  електронні майданчики, де проводяться аукціони з 
продажу об’єктів приватизації чи публічні закупівлі; електронні пошти; 
автоматизовані робочі місця, цифрові місця державних службовців та 
службовців органів місцевого самоврядування; електронні сервіси; чат-боти; 
електронні черги; електронні звернення громадян; автоматизовані опитування 
громадян з різних питань роботи органів публічної адміністрації; електронні 
кабінети тощо. 

Запропоновано способи інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації класифікувати за такими критеріями: 1) за часом: разове надання 
інформації, періодичне надання інформації, постійне інформаційне 
супроводження; 2) за наявністю владних повноважень у суб’єкта надання 
інформації: інші органи публічної адміністрації, суб’єкти приватного права; 
3) за правовим статусом суб’єкта: фізичні особи, підприємства, установи, 
організації, громадські організації, 4) за оплатністю: оплатно та безоплатно; 
5) за правовою підставою : зобов’язання відповідно до законодавства, 
відповідно до договору, як санкція за вчинення правопорушення чи злочину; 
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6) за технічним забезпечення передання інформації: на фізичних електронні 
носіях, на паперових носіях, за допомогою локальних, регіональних та 
глобальних мереж, по телефону тощо.  

Розділ 4 «Особливості адміністративно-правового регулювання 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в окремих 
сферах» складається з шести підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації 
у сфері економіки, фінансів та промисловості» за результатами  досліджень 
правового регулювання інформаційних відносин у сфері економіки, фінансів та 
промисловості таких вчених як: Р.Є. Строцький, С. С. Єсімов, А.В. Шапка, 
В.П. Міняйло, А.В. Хомутенко, М.В. Гаман, А.А. Грушева, О.М. Сидоренко, 
В.О. Радінської, С.В. Найдюк, О.Г. Трофименко, Л.О. Матвейчук та інших, 
визначено особливості реалізації адміністративно-правових засад 
інформаційного забезпечення органів публічного управління у цій сфері. 

З’ясовано, що механізм інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації в сфері економіки, фінансів та промисловості характеризується 
особливою системою інформаційних ресурсів та інструментів такими як:  
Е-контракт, Єдиний веб-портал використання публічних коштів, BOOST, 
Prozorro, АІС «Прозорий бюджет», Портал реєстру проектів МФО, інтегрована 
АІС «Інспектор», система «Електронний чек», інформаційно-комунікаційну 
систему «Електронний кабінет платника податків», інформаційна система 
«Податковий блок», електронна система відшкодування ПДВ, АС «Єдине вікно 
подання електронної звітності», система електронної звітності арбітражних 
керуючих, «Кабінет електронних сервісів», «Портал державних послуг» та 
іншими. 

Виявлено, що основними реєстрами, що використовуються для 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації у цій сфері є : 
Єдиний реєстр арбітражних керуючих, електронний реєстр апостилів, Єдиний 
державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у 
справі про банкрутство, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та 
інші. 

Визначено коло електронних засобів інформаційного забезпечення органів 
публічного управління у цій сфері, що підлягають запровадженню, серед яких: 
«Електронна акцизна марка», Автоматизована система контролю за обігом 
підакцизних товарів, електронний аудит та інші. 

Обґрунтовано, що в умовах збільшення обсягів інформації, що 
використовується органами публічної адміністрації у сфері економіки, фінансів 
та промисловості потребує удосконалення система інформаційного 
забезпечення державного внутрішнього фінансового контролю  в Україні та  
єдиної бази даних фінансових порушень. 

У підрозділі 4.2 «Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації 
у сфері освіти, науки, культури та туризму» розглянуто особливості системи 
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інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації у сфері освіти, 
науки, культури та туризму.  

З’ясовано коло основних органів публічної адміністрації в сфері освіти, 
науки, культури, до яких віднесено: Комітет Верховної Радим України  з питань 
гуманітарної та інформаційної політики,  Комітет з питань молоді і спорту, 
Комітет з питань освіти, науки та інновацій, Комітет з питань свободи 
слова, Міністерство культури, молоді та спорту України, Міністерство освіти і 
науки України, Державний комітет телебачення і радіомовлення 
Укрaїни, Державну службу України з етнополітики та свободи 
совісті, Державне агентство України з питань кіно, Український інститут 
національної пам'яті УІНП, Національну комісію зі стандартів державної 
мови, Державну службу якості освіти України, Державну службу України з 
етнополітики та свободи совісті, місцеві державні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування, державні установи, та визначено правові засади їх 
інформаційного забезпечення. 

З’ясовано, що в механізмі інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації цієї сфери використовуються такі реєстри як : Єдина державна 
електронна база з питань освіти, Єдиний реєстр громадських формувань, реєстр 
громадських об’єднань тощо. Запропоновано підвищити увагу органів 
публічної адміністрації в цій галузі щодо збільшення кількості електронних 
ресурсів та сучасних засобів комунікації з громадськістю.  

У підрозділі 4.3 «Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації 
у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та комунікацій» 
розглянуто особливості адміністративно-правового регулювання 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, що наділені 
владними повноваженнями у сфері будівництва, житлово-комунального 
господарства та комунікацій. 

Визначено правові засади інформаційного забезпечення таких органів 
публічної адміністрації як: Комітет Верховної Ради України з питань 
енергетики та житлово-комунальних послуг, Комітет Верховної Ради України з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування, Комітет з питань транспорту та 
інфраструктури, Міністерство інфраструктури України, Міністерство розвитку 
громад та територій України, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державна авіаційна 
служба, Державна служба морського та річкового транспорту 
України, Державна служба України з безпеки на транспорті, Державне 
агентство автомобільних доріг, Державне агентство інфраструктурних проектів 
України, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, місцеві 
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, державні установи та 
підприємства. 
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Узагальнено реєстри, які ведуться у цій сфері: Єдиний реєстр документів, 
що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують 
 прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про 
повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання 
зазначених документів, Єдиний реєстр об’єктів державної власності, Реєстр 
прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр іпотек, розглянуто 
адміністративно-правові засади їх використання. 

З’ясовано, що інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації у 
цій сфері опитаними громадянами було визнано таким, що не відповідає 
сучасним потребам (45,9 %) та потребує удосконалення (37,9 %). Основним 
напрямом удосконалення інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації у цій сфері опитаними працівниками публічних служб було 
визначено створення Єдиного реєстру житлово-комунальних послуг (58,1 %). 

У підрозділі 4.4 «Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації 
у сфері екології, енергетики та природних ресурсів» розглянуто види 
інформації, що використовуються у сфері екології, енергетики та природних 
ресурсів, визначено коло органів публічної адміністрації, що здійснюють 
публічне управління у цій сфері, та охарактеризовано основні положення їх 
інформаційної діяльності та інформаційного забезпечення.  

Виявлено правові засади регулювання інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації у цій сфері таких органів як: Комітет Верховної Ради 
України з питань екологічної політики та природокористування, Комітет з 
питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Міністерство енергетики та 
захисту довкілля України, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державна інспекція 
ядерного регулювання України, Державне агентство лісових ресурсів 
України, Державне агентство рибного господарства України, Державна 
інспекція енергетичного нагляду України, Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження України, Державна екологічна 
інспекція України, Державне агентство України з управління зоною 
відчуження, Державна служба геології та надр України, Державне агентство 
водних ресурсів України, Державна служба Укрaїни з питань геодезії, 
картографії та кадастру, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, державна установи та підприємства,  та визначено правові 
засади їх інформаційного забезпечення.  

З’ясовано, що відсутність ефективної системи інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного 
середовища обмежує можливості проведення моніторингу дотримання 
природоохоронного законодавства та раціонального використання природних 
ресурсів. 

У підрозділі 4.5 «Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації 
у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення» з’ясовані 
теоретичні положення, правові засади, практичні проблеми інформаційного 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3008
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3008
https://www.kmu.gov.ua/catalog/minekoenergo-ukraini
https://www.kmu.gov.ua/catalog/minekoenergo-ukraini
http://www.nerc.gov.ua/
http://www.nerc.gov.ua/
http://www.snrc.gov.ua/
http://www.snrc.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
http://darg.gov.ua/
https://sies.gov.ua/
https://sies.gov.ua/
https://saee.gov.ua/
https://saee.gov.ua/
http://www.dei.gov.ua/
http://www.dei.gov.ua/
http://dazv.gov.ua/
http://dazv.gov.ua/
http://geo.gov.ua/
http://scwm.gov.ua/
http://scwm.gov.ua/
http://land.gov.ua/
http://land.gov.ua/


23 

забезпечення органів публічної адміністрації, що здійснюють адміністрування у 
сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

На підставі результатів наукових досліджень таких вчених як : 
Б.О. Логвиненко, В.В. Черемісіна, П.І.  Снісаренко, О.О. Гайволя,  К.В. Дубич, 
Г.П. Плисенко було визначено особливості правового регулювання та 
організації інформаційного забезпечення органів публічної влади в цих сферах.  

Виявлено, що основними в системі інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації у цій сфері є такі реєстри як : Реєстр пацієнтів, Реєстр 
суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, Реєстр декларацій про 
вибір лікаря, Реєстр медичних спеціалістів, Реєстр медичних працівників, 
Реєстр договорів про медичне обслуговування населення, Реєстр договорів про 
реімбурсацію, що об’єднує Електронна система охорони здоров’я; Єдиний 
державний демографічний реєстр, Єдиний державний автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на пільги, Державний реєстр загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, Державний реєстр лікарських засобів; 
Централізований банк даних з проблем інвалідності; Єдина інформаційна база 
даних про внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної операції; Загальний банк 
даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; Єдиний реєстр 
отримувачів гуманітарної допомоги; Єдиний державний реєстр отримувачів 
житлових субсидій Міністерства соціальної політики України тощо. 

Виявлено такі електронні сервіси органів публічної адміністрації у цій сфері 
як : Портал електронних послуг Пенсійного фонду України, що дозволяє 
отримати дистанційно дані з реєстру застрахованих осіб, електронні, дані 
страхувальника з Єдиного реєстру страхувальників, здійснювати запис на 
прийом, подавати заяви на призначення пенсії, на її перерахунок, подавати 
запити на підготовку паперових документів, на отримання документів, на 
отримання електронних документів, отримувати дані з Електронного реєстру 
листків непрацездатності, подавати скарги, вести електронні пенсійні справи, 
звітні відомості страхувальників тощо; веб-сайт «Єдине соціальне середовище 
зайнятості» Державної служби зайнятості, що включає «Електронний кабінет 
роботодавця» і «Електронний кабінет безробітного», Веб-портал «Звернення  у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану»; автоматизована системи 
обробки пенсійної документації (АСОПД) - СОМТЕХ; Єдина електронна 
система «Діти»; Єдина інформаційно-аналітична система Державної служби 
зайнятості; Інформація щодо перебування на обліку та повноти наповнення 
інформації про осіб в Централізованому банку даних з проблем інвалідності для 
придбання квитків на пільгових умовах; Система «Облік студентів (курсантів) 
вищих навчальних закладів, які отримують соціальну стипендію», Єдина 
інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою 
населення України (E-SOCIAL)  та інші. 
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За результатами анкетування з’ясовано, що громадяни визначають такі 
найбільш популярні у цій сфері електронні ресурси, як: Е-здоров’я (83,2 %), 
Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (55,1 %); «Електронний 
 кабінет безробітного» (30,4 %). Розглянуто перспективи запровадження нових 
електронних ресурсів органів публічної адміністрації у цій сфері та напрями 
систематизації існуючих. 

У підрозділі 4.6 «Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації 
у сфері правопорядку, судоустрою, оборони та національної безпеки» 
проаналізовано наукові підходи до змісту та особливостей механізму 
інформаційного забезпечення системи суб’єктів публічної адміністрації у сфері 
правопорядку, оборони та національної безпеки таких вчених як 
М.О. Гетманцев, В.О., Єльцов, Д.В. Журавльов, О.І. Корчинський, 
В.О. Негодченко, О.В. Костенко та інших. 

Розглянуто засади нормативно-правового регулювання інформаційного 
забезпечення системи органів публічної адміністрації у цій сфері, до якої 
віднесено: Комітет з питань антикорупційної політики, Комітет з питань 
зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Комітет з питань 
інтеграції України з Європейським Союзом, Комітет з питань національної 
безпеки, оборони та розвідки, Комітет з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин, Комітет з питань правової політики, Комітет з 
питань правоохоронної діяльності, Міністерство внутрішніх справ 
України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони 
України, Державна міграційна служба Укрaїни, Національна поліція України, 
Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій, Центри надання адміністративних послуг, 
Сервісні центри МВС України, державні установи та підприємства.  

З’ясовано, що при інформаційному забезпечення органів публічної 
адміністрації у цій сфері особливу ролі відіграють такі електронні сервіси: 
«Електронна черга», «Перевірка стану оформлення документів», «Платіжні 
реквізити», «Перевірка недійсних документів» та «Чат-Бот» з 15 електронних 
сервісів Міграційної служби України; електронні сервіси Міністерства юстиції 
України як «Кабінет електронних сервісів» та «Он-лайн будинок юстиції», 
«електронний кабінет водія», «перевірка свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу, «електронний кабінет перевізника» та інші.  

Встановлено поточний процес формування та функціонування окремих 
елементів таких відомчих інформаційних систем у цій сфері, як : Єдина 
інформаційна система Міністерства внутрішніх справ та Єдина судова 
інформаційно-телекомунікаційна система в Україні. 

З’ясовано, що для інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації використовуються такі реєстри, як : Єдиний державний реєстр 
осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення 
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влади», Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення, Єдиний державний реєстр судових рішень, Реєстр методик 
проведення судових експертиз,  Державний реєстр атестованих судових 
експертів, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, 
Єдиний реєстр нотаріусів, Реєстр спеціальних бланків документів 
інформаційної системи Міністерства юстиції України, Державний реєстр 
виборців,  Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно 
зареєстрованих транспортних засобів та їх власників. 

Досліджено етапи становлення вітчизняного законодавства, що регулює 
інформаційне забезпечення органів судової влади. Запропоновано авторське 
визначення поняття інформаційного забезпечення адміністративного процесу 
та інформаційного забезпечення адміністративного суду.  

Розглянуто чинні нормативно-правові акти, що визначають зміст, елементи 
та порядок запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи в Україні. Виявлені проблеми практичного застосування підсистеми 
«Електронний суд», інших підсистем Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи та запропоновані шляхи їх усунення. 

Розділ 5 «Удосконалення адміністративно-правового регулювання 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Іноземний досвід та міжнародні стандарти 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації» розглянуто 
зарубіжний та міжнародний досвід правового регулювання суспільних відносин 
у сфері інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації. 

Розглянуто досвід правового регулювання інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації таких країн пострадянського простору як 
Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Туркменістан, 
Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Молдова, Російської 
Федерації, Киргизької Республіки. З’ясовано, що національне законодавство 
цих країн не характеризується системністю у сфері регулювання 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації. Виявлено такі 
групи нормативно-правових актів цих країн як: окремі концепції розвитку 
галузей, що містять елементи правового регулювання інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації; закони про інформацію, 
інформатизацію, захист інформації, інформаційну безпеку; про окремі державні 
реєстри. 

З’ясовано критерії та показники ефективності інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації за оцінками представників міжнародної 
спільноти, що впливають на ефективність системи державного управління. 
Згідно з показниками Індексу глобальної конкурентоспроможності за 2018 рік 
Україна займає 110 місце (серед 140 держав) у категорії «державні інституції», 
49 місце в категорії «бюджетна прозорість», 82 місце в категорії «тягар 
державного регулювання». Запропоновано при удосконаленні інформаційного 

http://www.reyestr.court.gov.ua/


26 

забезпечення органів публічної адміністрації враховувати показники та критерії 
міжнародних організацій у цій сфері. 

Проаналізовано адміністративно-правові засади інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації у країнах ЄС та ООН. З’ясовано, 
що законодавство цих організацій та країн, що до них входять, містить 
принципи вільного доступу до публічної інформації та його обмеження, що є  
орієнтирами для упорядкування норм адміністративно-правих режимів 
інформації з обмеженим доступом та інформації в форматі відкритих даних, які 
використовуються органами публічної адміністрації. 

У підрозділі 5.2 «Організаційні напрями підвищення ефективності 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні» 
досліджені наукові концепції, державні програми, думки громадян та 
працівників органів публічної адміністрації щодо напрямів удосконалення 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні. 

Загалом, найефективнішими засобами інформаційного забезпечення 
публічного управління в усіх сферах опитані працівники органів публічної 
адміністрації вважають держані реєстри (44,4 %) та електронні ресурси 
(37,7 %). Громадяни назвали найбільш ефективними засобами отримання 
інформації про діяльність таких органів та способи комунікації з  ними: сайти 
цих органів (28,4 %), доступ до відкритих даних та реєстрів таких органів 
(26,1 %), електронне листування (23,8 %), дані державної служби статистики 
(25,4% ), дані оцінки їх діяльності громадськими організаціями (22,4 %), 
електронні петиції (22,0 %).  

Найактуальнішими напрямами удосконалення механізму інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації в усіх сферах працівники органів 
публічної адміністрації назвали усунення дублювання інформації у реєстрах та 
базах даних цієї сфери (54,6 %) та забезпечення злагодженої роботи всіх 
електронних ресурсів в усіх сферах (49,7 %). 

Виявлено за результатами опитування громадян, що найкраще інформаційне 
забезпечення мають органи публічної адміністрації у сфері правопорядку, 
судоустрою, оборони та національної безпеки (62,9 %), сфері економіки, 
фінансів та промисловості (56,7 %);  охорони здоров’я та соціального захисту 
населення (51,7 %); освіти, науки, культури та туризму (48,9 %); гірший стан - у 
сферах екології, енергетики та природних ресурсів (39,8 %); у сфері 
будівництва, житлово-комунального господарства та комунікацій (36,8 %). 
Визначено коло організаційних заходів спрямованих на підвищення рівня 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в усіх сферах. 

У підрозділі 5.3 «Перспективи удосконалення нормативно-правового 
регулювання інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в 
Україні» узагальнено зроблені у дисертації пропозиції щодо внесення змін до 
вітчизняного законодавства на основі дослідження наукових думок, програм, 
концепцій та планів удосконалення адміністративно-правових засад 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, іноземного 
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досвіду та пропозицій практичних працівників органів публічної адміністрації в 
Україні.  

Сформульовано основні елементи Концепції інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації з урахуванням адміністративно-правових засад 
інформаційного забезпечення, передбаченого в усіх чинних наразі концепціях 
та стратегіях.  

Сформульовано пропозиції змін до Кодексу адміністративного судочинства 
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів 
України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних 
даних», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про центральні 
органи виконавчої влади», «Про державну службу», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
звернення громадян» та інших. 

Запропоновано структуру проекту Закону України «Про інформаційне 
забезпечення органів публічної адміністрації в Україні», що включають 
положення щодо визначення адміністративно-правових засад інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації в Україні; конкретизації 
правового статусу органів публічної адміністрації у цьому процесі, їх 
інформаційної діяльності, уточнення їх інформаційних потреб, інтересів, прав 
та обов’язків, підстав та порядку притягнення до юридичної відповідальності за 
порушення інформаційного законодавства; визначення адміністративно-
правових режимів та видів інформації; розкриття змісту механізму 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, цілей, задач, 
принципів, функцій, засобів, способів та методів інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації, їх інформаційну взаємодію, основи контролю і 
нагляду за дотриманням норм цього закону.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової 

проблеми – розкрито сутність, основні риси, закономірності розвитку, а також 
обґрунтовано та сформульовано адміністративно-правові засади 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в Україні. За 
результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено ознаки інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації: 1) його змістом є неперервний процес, що складається з різних 
видів інформаційної діяльності органів публічної адміністрації, їх посадових, 
службових осіб та інших суб’єктів; 2) методами реалізації інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації є створення, використання, 
дослідження, зберігання, захист, передавання, обробка, знищення інформації; 
3) основним ресурсом – інформація, вид, якість, обсяг, структура, форма, строк 
та носії якої визначаються інформаційними потребами та правами органів 
публічної адміністрації; 4) засобами інформаційного забезпечення є 
інформаційні системи, мережі, ресурси та інформаційні технології, які 
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побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної 
техніки; 5) реалізується інформаційне забезпечення через комплекс 
нормативно-правових, організаційно-управлінських, науково-технічних та 
інших заходів; 6) метою є задоволення інформаційних потреб та забезпечення 
реалізації інформаційних прав органів публічної адміністрації. 

2 Виділено шість етапів нормативного закріплення адміністративно-
правових засад інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації у 
вітчизняному законодавстві: I період (1990–1997 рр.) – основа інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації – паперовий документообіг; 
II період (1998–2003 рр.) – створення умов для інформатизації органів 
публічної адміністрації та формування їх електронних ресурсів як основи 
системи інформаційного забезпечення; III період (2004 – 2010 рр.) – 
формування та удосконалення окремих загальнодержавних електронних 
ресурсів та відомчих інформаційних центрів; IV період (2011-2013 рр.) – 
посилення інтегративних процесів відомчих систем інформаційного 
забезпечення, деталізація правового регулювання адміністративно-правових 
відносин у цій сфері; V період (2014 по теперішній час) – централізація, 
систематизація, цифровізація інформаційного забезпечення органів публічного 
управління відповідно до концепції електронного урядування.  

3. Проведено розподіл законів України на підгрупи за об’єктом 
регулювання: 1) закони, що визначають загальні засади регулювання 
інформаційних відносин; 2) закони, що створюють правову базу для 
формування та використання інформаційних ресурсів, баз даних, реєстрів; 
3) закони, що забезпечують реалізацію права фізичних та юридичних осіб на 
доступ, використання інформації; 4) закони з питань інформаційних технологій 
та засобів їх забезпечення; 5) закони, що регулюють сферу інформаційної 
безпеки. 

4 Сформульовано поняття системи інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації як частини управлінської діяльності з аналізу, 
планування і підготовки управлінських рішень, в безперервному процесі 
обробки та використання інформації про стан функціонування системи органів 
публічної адміністрації та окремого органу в Україні, здійснюється за 
допомогою інформаційних засобів та методів, наслідком якої є формування 
інформаційних ресурсів та яка спрямована на забезпечення належного 
функціонування органів публічної адміністрації в Україні. 

5. Виявлено, що відповідно до Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади» учасниками внутрішніх адміністративно-правових відносин 
для міністерств у сфері їх інформаційного забезпечення є міністр, державний 
секретар міністерства, патронатна служба міністра. З’ясовано, що у законі 
упущені норми, що визначають компетенцію у цій сфері інших підрозділів та 
посадових осіб міністерства. Учасниками зовнішніх таких відносин для 
міністерств є Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої 
влади та їх керівники, інші державні органи, органи влади Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
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організації в Україні. З’ясовано, що коло відповідних суб’єктів цих відносин 
інших центральних органів виконавчої влади у змісті Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади» не встановлено.  

Виявлено, що учасниками зовнішніх адміністративних відносин у сфері 
інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування є 
підприємства, установи та організації, що є комунальними, а також ті, що не 
перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад; 
аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації відповідної ради, їх 
керівники; прокурори та керівники органів Національної поліції; Державна 
служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; населення; 
територіальна виборча комісія. Визначено, що учасниками внутрішніх 
адміністративних відносин органів місцевого самоврядування у сфері їх 
інформаційного забезпечення є рада відповідного рівня, її виконавчі органи, 
голова ради, староста, постійні комісії ради та тимчасові контрольні комісії, 
секретар ради та депутати. Виявлено відсутність системного підходу до 
регулювання адміністративних відносин органів місцевого самоврядування у 
сфері їх інформаційного забезпечення, оскільки Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» не визначає етапи інформаційного забезпечення 
порядку створення, наділення компетенцією, функціонування, реорганізації, 
кадрової політики, припинення діяльності цих органів.  

6. Доведено, що об’єктом адміністративних відносин у сфері 
інформаційного забезпечення органів виконавчої влади є відомості про 
реалізацію центральним органом виконавчої влади державної політики, про 
порядок обміну інформацією між міністерством та центральним органом 
виконавчої влади, про конфлікт інтересів керівника центрального органу 
виконавчої влади, про зміст наказів цих органів та їх проектів, а також 
консультаційна, організаційна, статистична та інші види інформації, документи 
і матеріали тощо. Констатовано, що у Законі України «Про центральні органи 
виконавчої влади» не містяться норми, що визначали б засади інформаційної 
відкритості центральних органів виконавчої влади та її межі.  

Виявлено, що об’єктом адміністративних відносин у сфері інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації є відомості та інформація: про час 
і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд 
ради; результати поіменного голосування ради; з питань, віднесених до відання 
органів місцевого самоврядування; про здійснення радою регуляторної 
діяльності; інформація про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони 
громадського порядку та про результати діяльності прокуратури й органів 
Національної поліції на відповідній території; яка стала відома у зв’язку з 
роботою тимчасової контрольної комісії; про дострокове припинення 
повноважень депутата ради; про витрати чи інше розпорядження бюджетними 
коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи 
комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, 
відомості про осіб, які отримують ці кошти або майно; про виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших 
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питань місцевого значення; про результати здійснення контролю за станом 
благоустрою відповідного села, селища; про ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій; про наявність вільних робочих місць; інформація, документи і 
матеріали, необхідні для здійснення головою ради та старостою наданих йому 
повноважень, а також публічна, екологічна та інша інформація, обмеження 
доступу до якої заборонено законом. Матеріальними носіями зазначених 
відомостей, що також виступають предметом інформаційних відносин за 
участю органів місцевого самоврядування, є протоколи сесії ради; рішення 
ради; документи, підготовлені у процесі здійснення радою регуляторної 
діяльності; висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань; 
акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також їх проект; 
звіти рад перед територіальними громадами про свою діяльність; місцеві 
екологічні автоматизовані інформаційно-аналітичні системи; офіційні 
документи, які зберігаються 

7. Запропоновано структуру механізму інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації, шляхом виокремлення таких його елементів : 
суб’єктів; інформаційних потреби та інтереси органів публічної адміністрації та 
їх працівників, їх інформаційні права і обов’язки; правові норми; юридичні 
факти; інформаційне середовище; мету, задачі, принципи такого забезпечення; 
інформацію та її матеріальні носії; контроль, нагляд за дотриманням правил 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації та 
відповідальність за їх порушення. 

8. Структуровано систему принципів інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації в Україні, що включає такі групи: 1) загальні принципи 
(законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації; 
об’єктивність, вірогідність, достовірність і точність інформації; відповідність 
суб’єктивному праву на доступ до інформації юридичного обов’язку 
зобов’язаного суб’єкта;); 2) принципи доступу до інформації (відкритість; 
доступність інформації та свобода її обміну; безоплатності доступу до відкритої 
інформації, що перебуває у розпорядженні держави, забезпечення державою 
усім рівних прав доступу до відкритої інформації; гарантованість права на 
інформацію); 3) принципи інформаційного обміну між органами публічної 
адміністрації (безоплатність, оперативність, повнота, своєчасність, регулярність 
і комплексність доступу до інформації, дотримання режимів інформації); 
4) принципи цифровізації (рівний доступ до інформаційно-комунікаційних та 
цифрових технологій; створення переваг у різних сферах повсякденного життя; 
стандартизація); 5) принципи використання державних електронних ресурсів 
(підтримання актуальності; усунення дублювань відомостей; оновлення 
програмного та технічного забезпечення; можливості взаємодії з іншими 
ресурсами) тощо. Наголошено, що у зв’язку із  особливостями адміністративно-
правового статусу органів публічної інформації загальнодержавного, 
регіонального та місцевого значення принципи їх інформаційного забезпечення 
відрізняються. 
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9. Визначено поняття інформаційної потреби органів публічної 
адміністрації як об’єктивно існуючої інформаційної проблеми, пов’язаної з 
нестачею, недостовірністю, неповнотою інформації про всі напрями 
функціонування органів публічної адміністрації на всіх стадіях їхнього 
життєвого циклу, вирішення якої спрямовано на удосконалення роботи органів 
публічної адміністрації та не суперечить Конституції і законам України, 
принципам справедливості, добросовісності, розумності та іншим 
загальноправовим засадам.  

Сформульовано дефініцію «інформаційний інтерес» органів публічної 
адміністрації як усвідомлене, офіційно визнане та підтримане державою 
прагнення, реалізоване у нормативно-регламентованій діяльності органів 
публічної адміністрації щодо одержання, використання, поширення, зберігання 
інформації про усі напрями функціонування органів публічної адміністрації на 
всіх стадіях їхнього життєвого циклу з метою задоволення інформаційних 
потреб цих органів для забезпечення ефективної реалізації ними прав громадян. 

Визначено основні сфери виникнення інформаційних потреб та інтересів 
органів публічної адміністрації: 1) забезпечення процесу створення, 
реорганізації та ліквідації органу публічної адміністрації; 2) кадрове 
забезпечення, що включає проведення публічних конкурсів, призначення, 
переміщення, звільнення працівників, визначення їхніх повноважень; 
3) забезпечення виконання функцій, завдань та повноважень органів публічної 
адміністрації; 4) забезпечення взаємодії структурних підрозділів; 5) фінансове 
та матеріально-технічне забезпечення їхньої діяльності; 6) взаємодія з іншими 
органами, установами, організаціями та громадськістю; 7) забезпечення 
документообігу та архівного зберігання документів; 8) відповідальність органу 
публічної адміністрації та його посадових і службових осіб, інших працівників; 
9) захист прав органів публічної адміністрації тощо. 

10. Конкретизовано коло органів публічної адміністрації у сфері економіки, 
фінансів та промисловості, інформаційне забезпечення яких передбачено 
законодавством: Рахункова палата України, Комітети Верховної Ради України з 
питань аграрної та земельної політики, з питань бюджету, з питань 
економічного розвитку,  з питань фінансів, податкової та митної політики; 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
Міністерство фінансів України, Національний банк України, Державна 
казначейська служба України, Фонд державного майна України, Державна 
фіскальна служба України, Антимонопольний комітет України, Державне 
агентство резерву України, Державна служба експортного контролю України, 
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, 
Державна аудиторська служба України, Державна регуляторна служба України, 
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна 
митна служба України, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, державна установа «Відкриті публічні фінанси», державне 
підприємство «Прозорро»  та інші. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3002
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3002
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3004
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3007
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3023
https://www.kmu.gov.ua/catalog
https://www.kmu.gov.ua/catalog


32 

11. Виявлено такі ресурси та інструменти  інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації та їх взаємодії із громадянами у сфері екології, 
енергетики та природних ресурсів як: веб-ресурси електронних послуг 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Публічні 
кадастрові карти, електронний сервіс Міністерства екології та природних 
ресурсів з подання декларацій про відходи та отримання дозволів на відходи 
тощо.  

12. Розглянуто правові засади інформаційного забезпечення таких органів 
публічної адміністрації у охорони здоров’я та соціального захисту населення 
як: Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування, Комітет Верховної Ради України з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, Комітет з 
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Міністерство охорони 
здоров'я України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство у 
справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України,  Національна служба здоров'я України, Державна 
служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державна 
соціальна служба України, Державна служба зайнятості;  Державна служба 
України з питань праці, Пенсійний фонд України, місцеві державні 
адміністрації, органи місцевого самоврядування, державне підприємство 
«Електронне здоров’я»,  державне підприємство «Інформаційно-
обчислювальний цент Міністерства соціальної політики». 

13. Запропоновано визначити інформаційне забезпечення адміністративного 
суду як частини управлінської діяльності з аналізу, планування і підготовки 
управлінських рішень, яка являє собою неперервний процес обробки та 
використання інформації про стан функціонування апарату суду та роботи 
суддів, здійснюється за допомогою інформаційних засобів та методів, 
призводить до формування інформаційних фондів та спрямована на 
забезпечення належного функціонування адміністративного суду з метою 
забезпечення прав і свобод людини. Відокремлено поняття - інформаційного 
забезпечення адміністративного судочинства України як заснованої на 
приписах чинного національного законодавства сукупності заходів, пов’язаних 
з обігом процесуальної інформації, які реалізуються в рамках виконання своїх 
функцій уповноваженими суб’єктами та завдяки функціонуванню 
автоматизованих систем і спрямовані на забезпечення належної діяльності 
адміністративних судів з розгляду та вирішення публічно-правових спорів.  

14. Виявлено проблеми правового регулювання функціонування та 
використання органами публічної адміністрації державних електронних 
інформаційних ресурсів: 1) термінологічна неузгодженість різних нормативно-
правових актів, що визначають порядок функціонування та використання 
державних електронних інформаційних ресурсів; 2) це відсутність будь-якої 
систематизації чи класифікації державних електронних інформаційних 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3009
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3021
https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-okhoroni-zdorovya-ukraini
https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-okhoroni-zdorovya-ukraini
https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukraini
http://nszu.gov.ua/
http://diklz.gov.ua/
http://diklz.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/catalog
https://www.kmu.gov.ua/catalog
http://dsp.gov.ua/
http://dsp.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/
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ресурсів, закріплених на рівні нормативно-правового акта; 3) є відсутність 
загальних засад та принципів організації, функціонування, використання, 
зберігання державних електронних інформаційних ресурсів.  

15. Запропоновано систему організаційних заходів, спрямованих на 
підвищення ефективності інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації: 1) створити Єдиний державний орган, призначений здійснювати 
контроль за дотримання вітчизняного законодавства у сфері інформаційного 
забезпечення публічної адміністрації; 2) систематизувати, класифікувати 
відомчі реєстри, та інформаційні засоби визначивши їх правовий статус у 
законодавстві та сформувавши чітку систему їх підпорядкування; 
3) упорядкувати систему суб’єктів, що здійснюють інформаційне забезпечення 
органів публічної адміністрації; 4) прибрати дублювання інформації в 
електронних реєстрах; 5) підвищити якість технічного оснащення органів 
публічної адміністрації; 6) збільшити кількість адміністративних договорів, 
договорів з аутсорсингу в сфері інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації; 7) поширити практику державно-приватного 
партнерства,  підвищити співпрацю з приватними ІТ-компаніями з розробки та 
обслуговування таких електронних державних, комунальних, відомчих та 
локальних засобів; 8) покращити підготовку спеціалістів підрозділів 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної адміністрації; 
9) унормувати положення про такі підрозділи та посадові інструкції їх 
працівників, конкретизувавши відповідальність; 10) залишити на державному 
фінансування та у власності держави тільки ключові реєстри пов’язані з 
національною безпекою та охороною громадського порядку; 11) посилити 
методичну роботу з метою запровадження передового досвіду у цій сфері; 
12) запровадити регулярний моніторинг суспільної думки щодо окремих 
електронних ресурсів органів публічної адміністрації тощо. 

16. Розроблено структуру проекту  Закону України «Про інформаційне 
забезпечення органів публічної адміністрації в Україні», що відображає 
систему адміністративно-правових засад інформаційного забезпечення органів 
публічної адміністрації в Україні, та Концепції інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації, в якій передбачається закріпити ключові 
поняття та визначити: загальні положення; мету і завдання; проблеми, на 
розв’язання яких спрямована зазначена Концепція; шляхи і способи вирішення 
проблем, строки їх реалізації; порядок і форми контролю за виконанням 
Концепції; очікувані результати від її реалізації;  

17 Запропоновано передбачити п’ять етапів запровадження Концепції 
інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації : 1) прийняття цієї 
Концепції, наділення повноваженнями Міністерства цифрової трансформації та 
Державного агентство з питань електронного урядування відповідними 
повноваженнями для проведення другого етапу; 2) проведення 
2.1) загальнодержавного моніторингу стану інформаційних ресурсів органів 
публічної адміністрації та їх відповідність інформаційним потребам цих 
органів, виявлення та усунення дублювань, неточностей, суперечностей 
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інформації; 2.2.) аудиту фінансового забезпечення функціонування цих 
ресурсів для з’ясування можливостей для аутсорсингу та державно-приватного 
партнерства у цій сфері; 2.3) інвентаризації матеріального забезпечення 
системи інформаційного забезпечення органі публічної адміністрації; 3) на 
підставі узагальнення результатів проведеного моніторингу розроблення 
стандартів електронних засобів інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації; 4) прийняття Закону України «Про інформаційне забезпечення 
органів публічної адміністрації в Україні» та внесення пов’язаних із його 
запровадженням змін до чинних Законів України; 5) внесення зміни до 
відповідних підзаконних нормативно-правових актів України. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Блінова Г.О. Адміністративно-правові засади інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: актуальні питання 
теорії та практики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-
правових засад інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації в 
Україні. Розкрито ґенезу їх нормативного закріплення у вітчизняному 
законодавстві. Визначено правову природу інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації, охарактеризовано історіографію його 
дослідження у вітчизняній правовій науці. 

З’ясовано суб’єктний склад та особливості об’єктів адміністративно-
правових відносини у сфері інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації. Досліджено систему та механізм інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації, розкрито їх зміст та особливості реалізації у 
різних сферах суспільного життя. 

Вивчено зарубіжний досвід у досліджуваній сфері, виявлено та узагальнено 
проблеми адміністративно-правового регулювання інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації, обґрунтовано пропозиції щодо 
напрямів підвищення ефективності цього забезпечення.  

Розроблено Концепцію інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації в Україні та проект Закону України «Про інформаційне 
забезпечення органів публічної адміністрації Україні».  

Ключові слова: адміністративно-правові засади, інформаційне 
забезпечення, механізм, органи публічної адміністрації, система. 

 
Блинова А.А. Административно-правовые основы информационного 

обеспечения органов публичной администрации в Украине: актуальные 
вопросы теории и практики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-
правовых основ информационного обеспечения органов публичной 
администрации в Украине. Освещены научные подходы к концепции 
информационного обеспечения органов публичной администрации, выяснены 
признаки, содержание и понятие правового статуса органов публичной 
администрации как участников административно-правовых отношений, их 
информационных потребностей и интересов. Рассмотрены полномочия 
субъектов, осуществляющих информационное обеспечение органов публичной 
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администрации, и административно-правовые основы контроля, надзора и 
юридической ответственности в этой сфере. Исследованы виды и 
административно-правовые режимы информации, электронные ресурсы, 
реестры, иные элементы системы информационного обеспечения органов 
публичной администрации и объекты административно-правовых отношений в 
этой сфере. 

Сформулированы авторские определения таких ключевых понятий, как 
«административно-правовые основы информационного обеспечения органов 
публичной администрации», «информационные потребности органов 
публичной администрации» и «информационные интересы органов публичной 
администрации», «механизм информационного обеспечения органов 
публичной администрации». Предложено авторскую дефиницию 
информационного обеспечения органов публичной администрации как 
обусловленного комплексом нормативно-правовых, организационно-
управленческих, научно-технических мероприятий непрерывного процесса 
создания, использования, исследования, хранения, защиты, передачи, 
обработки, уничтожения информации определенного вида, качества, объема, 
структуры, формы с помощью информационных систем, сетей, ресурсов и 
технологий, направленного на удовлетворение информационных потребностей 
органов публичной администрации с целью создания условий для 
эффективного выполнения ими своих функций для реализации прав граждан. 

Исследован механизм информационного обеспечения органов публичной 
администрации, раскрыто содержание его элементов. Выделены и 
проанализированы цели, задачи, принципы, функции, средства, способы и 
методы информационного обеспечения органов публичной администрации. 

Определены административно-правовые основы информационного 
обеспечения органов публичной администрации для большинства органов 
публичной администрации, функционирующих в таких сферах, как экономика, 
финансы, промышленность, образование, наука, культура, туризм, 
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, коммуникации, экология, 
энергетика, природные ресурсы, здравоохранения и социальная защита 
населения, правопорядок, судопроизводство, в сферах обороны и национальной 
безопасности. 

Изучен зарубежный опыт административно-правового регулирования 
информационного обеспечения органов публичной администрации в 
демократически развитых странах, и описаны пути его внедрения в 
отечественное законодательство. Установлено, что административно-правовое 
регулирование информационного обеспечения органов публичной 
администрации в зарубежных странах характеризуется разветвленной системой 
принципов публичной власти, средств обеспечения доступности 
государственных информационных систем и ресурсов, оперативностью 
предоставления электронных публичных услуг, развитостью отношений 
государственно-частного партнерства в информационной сфере, высоким 
уровнем юридической ответственности за нарушение прав граждан на 
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приватность личной жизни и обязанности органов власти обеспечивать 
свободный доступ к публичной информации. 

Выявлены и обобщены недостатки административно-правовых основ 
информационного обеспечения органов публичной администрации и проблемы 
их реализации, определены пути их решения. 

Разработано Концепцию информационного обеспечения органов публичной 
администрации в Украине и проекта Закона Украины «Об информационном 
обеспечении органов публичной администрации в Украине», 
предусматривающие упорядочение правовых норм и систематизацию 
административно-правовых основ создания единой глобальной 
интегрированной системы общегосударственных, региональных, 
ведомственных и локальных электронных ресурсов органов публичной 
администрации, предназначенной удовлетворять их информационные 
потребности и интересы для эффективного выполнения возложенных на них 
задач. 

Ключевые слова: административно-правовые основы, информационное 
обеспечение, механизм, органы публичной администрации, система. 

 
Blinova G.O. Administrative and Legal Basis of Information Support of 

Public Administration Bodies in Ukraine: Current Issues of Theory and 
Practice. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a doctor’s degree in legal sciences with a specialization in 
12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex research of administrative and legal 
bases of information support of public administration bodies in Ukraine. The genesis 
of their normative fixing in national legislation is revealed. The legal nature of 
information support of public administration bodies is defined, the historiography of 
his research in domestic legal science is characterized. 

The subject composition and peculiarities of the objects of administrative-legal 
relations in the sphere of information support of public administration bodies were 
clarified. The system and mechanism of information support of public administration 
bodies are investigated, their content and peculiarities of realization in different 
spheres of public life are revealed. 

Foreign experience in the investigated field has been studied, problems of 
administrative and legal regulation of information support of public administration 
bodies have been identified and generalized, and proposals for directions of 
increasing the effectiveness of this provision have been substantiated. 

The Concept of Information Support of Public Administration Bodies in Ukraine 
and the Draft Law of Ukraine «On information support of public administration 
bodies in Ukraine» have been developed. 

Key words: administrative and legal principles, information support, mechanism, 
public administration bodies, system. 
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