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систем одна одною, а дублююча передбачає повне або часткове дублювання 
інформації, можливо навіть не в синхронному вигляді. 
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ЕЛЕКТРОННА МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

ЕФЕКТИВНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

 

Актуальність теми пов’язана зі стрімким розвитком електронного 

урядування у світі, необхідною умовою якого є запровадження електронної 

взаємодії Важливою подією у запровадженні електронної взаємодії між 

державою і громадянином в Україні є система «Трембіта», послугу якої 

запустили 6 грудня 2017 року після того, як Естонія передала інтегровану 

систему обміну даних X-Road Державному агентству з питань електронного 

урядування. Ця система є справжнім ривком не лише у подоланні корупції, та 

встановленні децентралізації, а й у налагодженні роботи між органами 

державної влади та громадянами. 

Електронна міжвідомча взаємодія полегшує роботу державних посадовців 

завдяки скороченню бюрократичних процесів і витрат часу та зусиль на 

оформлення та реєстрацію документів та процесів, як для представників 

державного апарату, так і для громадян. Електронна міжвідомча взаємодія 

пов’язана із запровадженням електронного урядування в Естонії після розпаду 
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Радянського Союзу. Ця країна першою зробила великий крок вперед із 

запровадження нового формату державного управління. З 2000 р. Естонія 

відмовилася від паперового документообігу і перейшла на електронні ресурси. 

Це значно спростило роботу державних посадовців, скоротився час на 

прийняття рішень та оформлення документів. 

Сутністю електронної міжвідомчої взаємодії є сумісна діяльність органів 

державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних або неурядових 

організацій, як на національному, так і на регіональному рівнях з 

використанням електронних ресурсів і цифрових технологій. 

Важливою подією у запровадженні електронної взаємодії між державою і 

громадянином в Україні є система «Трембіта», яку запустили 6 грудня  

2017 року в Україні. Ця система є справжнім ривком не лише у подоланні 

корупції, та встановленні децентралізації, а й реальною можливістю відчути 

кожному українцю себе, перш за все, справжнім європейцем у демократичній 

країні. «Трембіта» – надія наших громадян, адже завдяки ній можна отримати 

багато адміністративних послуг у режимі он-лайн, переглянути, хто з 

державних службовців цікавився особистими даними громадянина, а також 

спростувати роботу між органами виконавчої влади, зменшуючи дублювання 

даних у державних реєстрах. 

В умовах розвитку електронного урядування в Україні та закордоном 

виникає необхідність у налагодженні ефективної співпраці на міжвідомчому 

рівні державного апарату управління. Адже запровадження успішного 

електронного урядування полягає не лише у реалізації комунікацій в режимі 

«он-лайн» між службовцями і громадянами, а й, перш за все, у налаштуванні 

злагодженої та гармонійної внутрішньої взаємодії суб’єктів управління. 

У 2016 році Уряд ухвалив Постанову про електронну взаємодію 

електронних інформаційних ресурсів та їхній пріоритетний перелік для 

впровадження електронної взаємодії. Постановою визначено загальні засади 

обміну електронними даними, окрім інформації, що є державною таємницею, 

між суб’єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних 

ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших 

повноважень відповідно до покладених на них завдань. Замовником системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів є 

Державне агентство з питань електронного урядування. До системи підключені 

інформаційні ресурси державних органів, одержання їхніх даних необхідне 

представникам влади у процесі надання адміністративних послуг та здійснення 

інших повноважень. 

З 2012 року в Україні функціонує спеціальна програма, призначена для 

налагодженої співпраці органів державного адміністрування, а саме Система 

електронної взаємодії органів виконавчої влади, що спрямована на 

встановлення автоматизованих процесів відправки, створення, передачі, 

отримання, обробки, зберігання, використання, ліквідації електронних файлів 

та копій паперових документів з електронним цифровим підписом, що не 

мають у собі інформації з обмеженим доступом, контролю за виконанням 

рішень, актів тощо. 



50 │ Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття 

  

Однією із останніх подій стало ухвалення «Концепції розвитку цифрової 

економіки в Україні до 2020 року», що відбулося 17 січня 2018 року. Цього ж 

дня було прийнято положення про погодження проектів нормативно-правовими 

актами Кабінету Міністрів України в електронному вигляді. Уряд перейшов на 

документообіг між центральними органами виконавчої влади в електронній 

формі і з тих пір усе загальне листування відбувається таким чином. До 

системи міжвідомчого електронного документообігу увійшло вже 176 держав- 

них установ, серед яких усі центральні органи виконавчої влади та обласні 

державні адміністрації.  
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ГАРМОНІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН: 

УКРАЇНА ТА ЄВРОСОЮЗ 

 

Корпоративне законодавство України знаходиться сьогодні на одному з 

найскладніших етапів свого розвитку та є одним з найменш економічно 

привабливих в Європі. 

Сучасне корпоративне законодавство України являє собою украй 

суперечливу групу правових норм, які безсистемно розташовані в кількох 

основних джерелах. До них, зокрема, належать основний акт цивільного 

законодавства – Цивільний кодекс України, далі Господарський кодекс 

України, Закон України «Про господарські товариства», а також Закон України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та 

прийнятий в рамках програми з адаптації корпоративного права України до 

права компаній ЄС Закон України «Про акціонерні товариства».  

Із набуттям чинності Цивільним і Господарським кодексами України 

розпочався новий етап розвитку сучасних корпоративних відносин. Адже вони 

додали ряд новацій до сучасного законодавства і галузі корпоративного права. 

Зокрема, до ЦК України включено спеціальний розділ, присвячений 

господарським товариствам, який багато в чому суперечить. Нові кодекси 

містять певні невідповідності (суперечності) у регулюванні одних і тих самих 

питань корпоративного права. Так, розбіжності між кодексами простежуються 

в підходах до поділу акціонерних товариств на окремі види, щодо переважного 


