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Анотація
Мета статті — визначити специфіку інформаційно-документаційного забезпечення
управлінських рішень та дослідити вплив на формування електронного урядування
як форми організації ефективного державного управління. Методологія дослідження
ґрунтується на методах аналізу і синтезу, а також принципах об’єктивності та
системності (для розуміння процесу організації роботи з управлінськими документами
та електронного документообігу; для визначення основних принципів електронного
урядування і підвищення ефективності діяльності державних органів). Наукова новизна
полягає в обґрунтуванні значущості залучення інноваційних технологій в інформаційнодокументаційне забезпечення. Висновки. Визначено, що використання новітніх технологій
покращує якість управлінських рішень та пришвидшує роботу з документами. У такий
спосіб відбувається формування нових управлінських відносин, побудованих на знаннях
та інформації. Наголошено, що для оперативного управління інформаційним ресурсом
та ефективного прийняття управлінських рішень постає потреба у впровадженні
електронного документообігу як сукупності технологій, що оптимізує і змінює роботу
органів влади. Доведено, що впровадження електронного документообігу безпосередньо
пов’язане з електронним урядуванням як формою організації державного управління.
Перевагами електронного урядування є прозорість та відкритість публічної адміністрації,
економія матеріальних і часових ресурсів, оптимізація управління та підвищення якості
надання адміністративних послуг, ефективність витрачання бюджетних коштів та
скорочення витрат на утримання державного апарату, якісне надання адміністративних
послуг, зменшення корупції в органах влади, забезпечення умов для розвитку
електронної демократії через визначення населенням послуг, що надаватиме уряд,
а також формування позитивного образу держави й суспільства.
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Вступ
Розвиток новітніх інформаційних технологій наприкінці XX – початку XXI ст.
зумовив виникнення нових способів документування інформації з використанням технічних пристроїв, поширених серед усіх напрямів діяльності. Сучасне
життя неможливо уявити без високих технологій, що зумовлено процесом розробки передових інновацій. У суспільстві складаються і вдосконалюються певні
норми та правила, які регулюють інформаційне наповнення та зовнішній вигляд
документа. Документ перестав бути рідкісним явищем і предметом розкоші —
він став звичним засобом фіксування суспільно корисної інформації (документування) та документної комунікації між людьми.
Успішне інформаційне суспільство формується через стрімкий розвиток
електронних документів. Актуальності набуває підвищення ефективності управління, оскільки будь-яке управлінське рішення ґрунтується на інформації, що
зафіксована у документі. На необхідності вдосконалення системи інформаційної безпеки наголошують Ю. Горбань та Ю. Куліш й зауважують, що: «Система
захисту інформації повинна передбачати застосування різних інженерно-технічних заходів та організаційних засобів, а також методик технічного та криптографічного її захисту» (Горбань & Куліш, 2021).
Питання організації діловодних процесів із застосуванням сучасних технологій знайшли відображення у роботах провідних учених-документознавців.
Привертають до себе увагу роботи О. Загорецької (2008, 2015), І. Двойленка (2008), О. Діхтяренко (2013), С. Коваліва (2010), В. Писаренко (2011, 2012),
в яких розглядались питання автоматизації діловодних процесів як у цілому, так
і в органах державного управління та місцевого самоврядування. Виділимо дослідження С. Кузнєцова (2004, 2011, 2014), який вивчав питання комплексної
автоматизації офісної роботи.
Аналізу якісно нової системи комунікацій, що базується на можливостях
інтернет-технологій, приділялася увага в працях Л. Філіпової (2007, 2018, 2020),
А. Шелестової (2011), Ю. Якимюк (2011). Теоретико-методологічні проблеми
електронного документообігу розглядалися у статтях Г. Асєєва (2006, 2007,
2014). Більшість його публікацій відображає технологічні питання електронного документообігу. Актуальна тема автоматизації діловодства й документообігу
знайшла відображення в статтях Е. Леушиної (2013), Я. Кирилишена, А. Остапенко (2013), Т. Лугової (Лугова & Акімов, 2013), О. Лаби (2011, 2015, 2019).
Водночас недостатньо розглянутими залишаються питання специфіки організації електронного документообігу як важливої складової ефективності управлінського процесу та формування електронного урядування.
Мета статті
Мета статті — визначити специфіку інформаційно-документаційного забезпечення управлінських рішень та дослідити вплив на формування електронного
урядування як форми організації ефективного державного управління. Методо-
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логія дослідження ґрунтується принципах об’єктивності та системності — для
розуміння процесу організації роботи з управлінськими документами та електронного документообігу. Методи аналізу і синтезу використовувалися для визначення основних принципів електронного урядування, зокрема підвищення
ефективності діяльності державних органів.
Виклад матеріалу дослідження
Сучасні напрями роботи з управлінськими документами тісно пов’язані з процесом масового впровадження досягнень науково-технічного прогресу у сфері
управління. На основі органічного комплексу технологічних засобів, включених
у процес управління, створення низки нових засобів зв’язку дозволить органам
управління звернутися до інноваційних та суттєво ефективних інформаційних
технологій.
Робота з управлінськими документами охоплює не лише процеси створення
документів і організацію роботи з ними, а й формування відповідної інформаційної бази на різних носіях задля ефективного виконання управлінських функцій.
Адже від інформаційно-документаційного забезпечення залежить ефективність
роботи загалом. А якість управління безпосередньо пов’язана з оперативністю
формування документів, приймання-передачі інформації, погодженою роботою
довідково-інформаційної служби, чіткою організацією зберігання, пошуку й використання документів.
Сучасний управлінський документ потребує вироблення відповідної стратегії в організації і керування ним як інформаційним ресурсом. Однак неминучим
є перехід від ситуаційного підходу до методів і підходів, розроблених у теорії
управління. Документ слід розглядати як «документальну інформацію», що
сама потребує каналу для передачі, яким можуть бути певні соціальні інститути, що забезпечують рух документів у просторі й часі (Матліна, 2012, c. 109).
Водночас розуміння сутності документа потребує його уявлення поза суспільними інститутами, що виконують посередницькі функції в системі документальних
комунікацій.
Документування та організація роботи з управлінськими документами, як
складові процесу управління, є важливими чинниками забезпечення результативної та ефективної діяльності як органів державної влади та місцевого самоврядування, так й різних установ та підприємств. Необхідним є нормативноправове регулювання застосування новітніх технологій у роботі з документами, зокрема з управлінськими. У сфері законодавства найважливішими Законами України є такі: «Про електронні документи та електронний документообіг» (Верховна Рада України, 2003), «Про електронні довірчі послуги» (Верховна Рада України, 2017). У Законі України «Про електронні довірчі послуги»
визначено: «Основні правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, зокрема транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових
відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення
електронної ідентифікації. Законом визначено поняття електронний підпис
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як “дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або
логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації особи, що підписала ці дані”» (Верховна Рада України, 2017). Також згідно з Законом України
«Про електронні довірчі послуги»: «Електронний підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа
і призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, що
здійснюється з використанням електронних документів. Електронний підпис
не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа» (Верховна Рада
України, 2017).
Електронний документообіг — це сукупність технологій, що оптимізує і значно змінює роботу органів влади. Очевидно, що подібна система стосується майже всіх сторін діяльності. Тож перед застосуванням системи електронного документообігу і діловодства необхідно виважено оцінити готовність органів державної влади та місцевого самоврядування у залученні нових технологій. Необхідним також є забезпечення усіх працівників персональними комп’ютерами,
засобами зв’язку належної пропускної здатності між всіма робочими місцями,
автоматизованою системою діловодства, службами й технічними можливостями переводу вхідних паперових документів в електронну форму. Значущою
є також психологічна готовність керівників використовувати електронні аналоги
власноручного підпису на документі.
Основними принципами та завданнями електронного документообігу
є: «одноразова реєстрація документа, що забезпечує його однозначну ідентифікацію у будь-якій підсистемі; можливість паралельного виконання операцій,
що дає змогу зекономити час руху документів і підвищити оперативність їх виконання; безперервність руху документа з ідентифікацією відповідального за
його виконання (завдання) в кожен момент часу життєвого циклу документа
(процесу); єдина (або погоджено розподілена) база документної інформації та
виключення дублювання документів; ефективно організована система пошуку
документів; розвинена система звітності, що дає змогу контролювати рух процесів документообігу і приймати управлінські рішення, ґрунтуючись на даних зі
звітів» (Кукарін, 2015, с. 9–10).
З технологічного погляду система електронного документообігу є інтеграційною системою, що охоплює та поєднує діловодство й підготовку документів
із зовнішнім середовищем електронного обміну. Серед основних технологічних
проблем, з якими стикаються державні службовці під час переходу на електронний документообіг, є використання електронного аналога власноручного підпису на документах. Перехід на безпаперову обробку документів в органах державної влади й місцевого самоврядування неможливий без розуміння і впровадження зазначеної технології.
Водночас повного переводу вхідних і вихідних документів на безпаперову
технологію не потрібно, оскільки подібна вимога «може бути порушенням прав
окремих громадян, що не мають доступу до засобів обчислювальної техніки та
мережі Інтернет. Класичні функції реєстрації вхідних паперових документів із
традиційними підписами заявників також є атрибутами системи електронного
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документообігу. Це необхідно для скасування “інформаційної нерівності”» (Кукарін, 2015, с. 61).
За змістом «система електронного документообігу — це організаційно-технічна система, що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення електронних документів у комп’ютерних мережах, а також контроль над
потоками документів в організації» (Горбулін та ін., 2014, с. 129). Використання
системи електронного документообігу передбачає формування даних щодо виконання документів в електронному вигляді та їх передачу через комп’ютерні
мережі, що дозволяє суттєво підвищити оперативність та якість контролю за
виконанням документів. Впровадження системи електронного документообігу
дає можливість скоротити терміни вирішення управлінських завдань, підвищити
якість підготовки документів та загальну ефективність управління.
Наголосимо, що впровадження електронного документообігу безпосередньо пов’язане з електронним урядуванням як формою організації державного
управління. А позитивний досвід країн-лідерів із реалізації механізмів електронного урядування свідчить про зростання ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Розглядаючи «електронне урядування» як ідею, науковці звертають увагу
на її певну суперечливість, що обумовлена наявністю двох протилежних позицій: перша полягає в тому, що широке застосування комп’ютерних технологій
може спричинити зменшення ролі органів влади в процесі прийняття управлінських рішень, бо в цих умовах забезпечується можливість участі в прийнятті
управлінських рішень широким верствам населення. Друга, навпаки, засвідчує
що впровадження онлайн-технологій може призвести до збільшення ролі органів публічної влади, підвищення результативності їх діяльності та відповідного
збільшення значущості. Як зазначає В. Коновал: «Обидві позиції мають право
на існування, однак друга є більш реальною з огляду на наявність у відповідних
державних структурах функції адміністрування, з одного боку, та переважну пасивність громадян — з іншого» (Коновал, 2016, с. 69).
Визначають чотири етапи впровадження електронного урядування:
1. Інформування громадян про діяльність органів публічної влади через інформаційні технології — систему порталів.
2. Організація електронного документообігу в органах влади.
3. Забезпечення можливості онлайн-звернення громадян до органів публічної влади через мережу Інтернет та зворотного зв’язку.
4. Надання послуг, зокрема і адміністративних, через мережу.
До того ж необхідно відрізняти урядування, що обладнане електронним інтерфейсом (уряд онлайн), від електронного уряду, бо прозорість структур публічного управління не досягається закупівлею комп’ютерної техніки, простим
підключенням до мережі Інтернет або створенням інформаційного вебсайту/
порталу. Онлайн-інтерфейс є обов’язковим елементом електронного уряду,
проте далеко не завжди онлайн-уряд вважається електронним. Останній потребує суттєвої перебудови традиційних форм роботи і, як зазначає В. Єганов:
«характеризується прозорістю управління, моніторингом, контролем над виконавчою дисципліною, прийнятими рішеннями тощо. Одним із завдань електро116
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нного урядування в умовах демократичного суспільства є забезпечення доступу
широких верств населення до інформації про діяльність органів влади, участь
громадян в процесі прийняття управлінських рішень» (Єганов, 2012). Саме
електронний уряд здатний розв’язати актуальні проблеми осіб з обмеженими
фізичними можливостями, надавши доступ до спектра державних послуг, сприяти їх правам і повній участі в суспільстві. На наш погляд, «електронна держава» — найширший термін, що передбачає «електронізацію» всіх елементів механізму держави, зокрема державних органів, державних установ, державних
підприємств, а також створення відповідних механізмів взаємодії із громадянським суспільством. Термін «електронний уряд» означає використання електронних технологій у діяльності органів виконавчої влади (уряду). Проте можливе
і ширше тлумачення «електронного уряду» як «електронної влади», що охоплює всі органи державної влади (законодавчі, виконавчі, судові) та місцевого
самоврядування, тобто всі владні структури.
Однак «електронний уряд» — це не просто технологічне рішення, а концепція реалізації державного управління як елементу масштабної суспільної трансформації. Зміна законодавчої бази, освітніх пріоритетів, принципів формування і витрат бюджету, перерозподіл пріоритетів у державних і громадських структурах, оновлення та розширення парадигм соціальних цінностей є основою для
перебудови державного управління, а отже, для створення і функціонування
електронного уряду. Зміни також мають відбутися й у виборчій системі, принципах законодавчої діяльності, схемах здійснення контролю та відповідальності
всіх гілок влади перед громадянами, їх об’єднаннях та бізнесі. Проте основою
для перетворень у діяльності державних структур є готовність громадян скористатися можливостями інформаційних технологій, оцінити їхні переваги, застосовувати їх безпосередньо у своєму житті, бізнесі, громадській та науковій
діяльності, навчанні тощо. Цей процес має ініціюватися спільно трьома секторами — державним, громадським і бізнесовим (Дурман та ін., 2022, с. 7).
Схематично перехід до електронного урядування починається з використання органами влади мережі Інтернет, надання повної динамічної інформації з можливістю пошуку за базами даних і службою відповідей на посилання
електронною поштою, а наступним кроком є надання органами влади інтерактивних послуг, які дозволяють громадянам, зайшовши на відповідний офіційний
вебсайт, заповнити різноманітні форми, бланки, ставити запитання, призначати
зустрічі, шукати роботу тощо. Все це надасть можливість отримання адміністративних послуг через мережу Інтернет: ліцензій, дозволів, подання податкових
декларацій, сплати штрафів, звернення за соціальними пільгами тощо. Це і собі
потребує підвищення безпеки інфраструктури «е-урядування», що зазвичай
досягається через застосування електронних підписів і сертифікатів, а також
смарткарт. Наступним кроком стане створення органами влади спеціальних вебпорталів, що забезпечили б перехід від однієї служби до іншої без повторного
посвідчення особи.
Електронне урядування ґрунтується на комплексі телекомунікаційних, технічних та програмних засобів, що реалізує електронний документообіг в автоматизованому режимі, включно зі зберіганням та пошуком електронних до-
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кументів. Воно повинне охоплювати весь цикл діловодства організації — від
ухвалення рішення на створення документа до його відправлення в архів,
системно впорядковувати різнорідні потоки документів, що циркулюють між
посадовими особами, підрозділами та філіями, зокрема й територіально віддаленими.
Серед основних вимог до організації електронного урядування такі:
− функціональна повнота, що охоплює весь цикл діловодства — від прийняття рішення про створення документа до його відправлення в архів;
− інформаційна багатоформатність — необхідність підтримувати такі формати електронних документів: текстова інформація, електронні таблиці, відео,
аудіодані, вебдокументи;
− настроювання — реалізація налаштування системи на існуючу організаційно-штатну структуру та чинні правила діловодства;
− програмна сумісність — плановані до застосування програмні засоби
повинні бути сумісні з функціональними інформаційними системами, що вже
використовуються в організації;
− розмежування прав — реалізація розмежування прав доступу користувачів системи до різних документів залежно від компетенції конкретного користувача та призначених йому повноважень;
− використання електронного підпису — правовий статус документів та
резолюцій посадових осіб, що належать до них, повинен забезпечуватися застосуванням засобів електронного підпису;
− база даних — сукупність структурованих, взаємопов’язаних даних, що
належать до певної предметної області;
− кінцевий користувач бази даних — фахівець, який працює в зазначеній
предметній області та може вводити нову інформацію в базу, коригувати її або
шукати необхідну інформацію як безпосередньо, так і за допомогою спеціальної
прикладної програми (програмного комплексу);
− система управління базою даних — сукупність спеціальних програмних
засобів та внутрішніх мовних засобів (мова опису структури бази та маніпулювання даними), необхідних для створення та підтримки бази в актуальному стані;
− централізована база даних — фізично розміщується на зовнішніх носіях
однієї обчислювальної системи. Доступ до такої бази мають лише користувачі
цієї системи;
− розподілена база даних — складається з кількох сегментів (частин), які
можуть у інформаційно-логічному сенсі перетинатися, але фізично зберігаються у різних комп’ютерах, об’єднаних в обчислювальну мережу;
− файл-сервер — один з комп’ютерів, що виділяється як центральний для
виконання функцій сервера файлів, на якому розміщується централізована БД;
− клієнт-сервер — архітектура, за якої центральна база даних розміщується на спеціально виділеному потужному комп’ютері (сервері бази даних),
а користувачі надсилають свої запити щодо необхідної інформації з робочих
станцій, підключених до мережі. Водночас запити користувачів містять критерії,
умови, які повинна задовольняти необхідна інформація, а вся робота з пошуку,
вибірки та перетворення інформації ведеться на сервері бази даних.
118
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Перевагами електронного урядування стане прозорість та відкритість публічної адміністрації, прийняття прозорих рішень, завдяки чому громадяни зможуть отримувати достовірну, точну та оперативну інформацію щодо діяльності
органів влади, а відтак брати участь у прийнятті ними відповідних рішень; економія матеріальних і часових ресурсів; оптимізація корпоративного управління;
підвищення якості надання адміністративних послуг; підвищення ефективності
публічної адміністрації через доцільне витрачання бюджетних коштів, скорочення витрат на утримання державного апарату, якісне надання адміністративних
послуг; зменшення корупції в органах влади; забезпечення умов для розвитку
електронної демократії, через яку фізичні і юридичні особи визначають послуги
та їх виконання, встановлюють відповідальність у межах взаємодії, формують
образ держави й суспільства, електронного урядування як окремого соціального інституту.
Зазначимо, що поступово, але неухильно відбувається знайомство громадян з механізмами та інструментами електронного урядування в Україні, що разом з вивченням міжнародного досвіду в зазначеній сфері підвищує бажання
повноцінного впровадження та реалізації концепції електронного урядування
в нашій державі.
Спеціалісти з електронного урядування виділяють від трьох до п’яти стадій
розвитку онлайн-послуг, зокрема Є. Архіпова зауважує: «Перша стадія розвитку
онлайн-послуг передбачає висвітлення на урядових вебсайтах інформації щодо
політики їх діяльності, принципів управління, структури, контактної інформації,
правил та правових засад їх функціонування, режиму роботи та видів послуг,
які вони надають. Більш розвинутою є друга стадія зрілості онлайн-послуг, характерними рисами якої є досконала одностороння комунікація або наявність
найпростіших видів двостороннього зв’язку державного органу та громадян. Наступна стадія зрілості онлайн-послуг — це так звані трансакційні послуги. На цій
стадії державні сайти забезпечують двосторонню комунікацію з громадянами,
даючи їм змогу замовляти й отримувати певну інформацію щодо державної політики, програм та правил, здійснювати онлайн ряд фінансових та нефінансових операцій. На четвертій стадії розвитку урядові сайти кардинально змінюють концепцію свого функціонування, переорієнтовуючись на активний обмін
інформацією та даними з громадянами із широким залученням інтерактивних
інструментів взаємодії по всій горизонталі та вертикалі влади. Державні органи
через свої сайти надають громадянам повний спектр типових та індивідуальних
послуг, залучають їх до активної участі в управлінні, надаючи для цього повноцінні можливості та інструменти» (Архіпова, 2015).
Відповідно до цієї класифікації вебсайти українських державних органів перебувають на 1-3 стадіях розвитку онлайн-послуг, що детермінується
складним комплексом таких чинників, як обсяги асигнувань на розвиток електронного урядування в даному регіоні та державному органі, віддаленість від
адміністративного центру, зацікавленість керівників та особиста мотивація посадових осіб різного рівня, вміння та навички державних службовців, рівень їх
загального навантаження, гнучкість організаційної та управлінської структури
тощо.
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Електронне урядування вигідне не лише громадянам, бізнес-структурам,
але й самому урядові, державі, зокрема для підвищення ефективності організації діяльності та функціонування державних органів. Наприклад, у багатьох
країнах засідання уряду відбуваються в онлайновому режимі. Пропозиції, зауваження висловлюються в електронній формі, причому одразу можливо прослідкувати долю таких зауважень. У такому ж режимі відбувається голосування
при прийнятті урядових рішень. Проєкти урядових рішень також погоджуються
та схвалюються в електронному режимі. Це, безперечно, впливає на ефективність роботи уряду, усуваючи зайву бюрократизацію.
Отже, гарантією успішної роботи органів управління завжди є ефективна
діяльність виконавців. Проте якісне обслуговування потреб громадян неможливе застарілими методами обробки інформації. Нині є необхідність доступу до
інформаційних ресурсів і скорочення часових витрат на розв’язання управлінських завдань. На рівні установи спеціальні служби допомагають адміністрації
вирішувати управлінські завдання, забезпечуючи підготовку та рух документів,
доставку їх до виконавців та зацікавлених осіб. До таких служб в науковій установі належать канцелярія, відділ кадрів, бухгалтерія, юридичний відділ, плановий відділ, архів та ін. (Величкевич, 2010, с. 44). Наскрізний автоматичний
контроль за виконанням роботи на всіх етапах кардинально підвищує якість
виконання, а терміни підготовки документів робить більш прогнозованими і керованими.
Електронне управління, яке здавалося б лише механічне поєднання інформаційних технологій і уряду, насправді створює умови для формування нової
філософії державного управління, тому для реального втілення цієї ідеї в життя
необхідна розробка нової законодавчої бази. Насамперед йдеться про надання
правового статусу електронним документам та електронному підпису, що нині
в Україні вже зроблено. Необхідна відповідна адаптація нормативної бази, що
регламентує діловодство у державних установах, до особливостей, що обумовлені використанням комп’ютерних технологій. Потребує дослідження та регулювання питання визначення правового статусу електронних інформаційних ресурсів, які розміщуватимуться в комп’ютерних мережах державними органами
як для міжвідомчого, так і для загальнодоступного використання. Але основні
проблеми лежать у площині правової регламентації надання онлайнових послуг населенню та бізнесу. Необхідно досить чітко визначити у законодавстві
загальні умови надання таких послуг, а також особливі умови для окремих їхніх видів, регламентувати порядок звернень та стандартизувати форми заяв
та інших документів, які використовуватимуться. Водночас особливу увагу слід
приділити питанням забезпечення законодавчих гарантій надання таких послуг.
Висновки
Отже, використання новітніх технологій істотно збільшує швидкість роботи
з управлінськими документами. Сучасні умови вказують на те, що будь-які організації й насамперед органи державного управління знаходяться під постійним
впливом новітніх технологій, що спрощує роботу з інформацією для прийняття
управлінських рішень. Все це вказує на формування нових управлінських відно120
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син, побудованих на знаннях та інформації. А такими відносинами стало впровадження електронного документообігу як важливого елементу електронного
урядування.
Наголошено, що для оперативного управління інформаційним ресурсом та
ефективного прийняття управлінських рішень постає потреба у впровадженні
електронного документообігу, що оптимізує і змінює роботу органів влади. За
змістом система електронного документообігу є організаційно-технічною системою, спрямованою на забезпечення процесу створення, управління доступом
і поширення електронних документів у комп’ютерних мережах, а також контролю над потоками документів в організації.
Доведено, що впровадження електронного документообігу безпосередньо пов’язане з електронним урядуванням як формою організації державного
управління. Перевагами електронного урядування стане прозорість та відкритість публічної адміністрації, прийняття прозорих рішень, економія матеріальних і часових ресурсів, оптимізація управління та підвищення якості надання
адміністративних послуг, ефективність витрачання бюджетних коштів та скорочення витрат на утримання державного апарату, якісне надання адміністративних послуг, зменшення корупції в органах влади, забезпечення умов для розвитку електронної демократії через визначення населенням необхідних послуг, що
надаватиме уряд, а також формування позитивного образу держави й суспільства.
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Abstract
The purpose of the article is to determine the specifics of information and documentation
support for management choices and study the impact on the formation of e-government
as a form of effective public management. The research methodology is based on methods
of analysis and synthesis and the principles of objectivity and systematicity (to understand
the government document and e-document flow management process; to determine
the basic principles of e-government, and improve government efficiency). The scientific
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novelty substantiates the importance of involving innovative technology in information and
documentation support. Conclusions. The article determines that the new technology
improves the quality of management decisions and speeds up paperwork. Thus, management
relationships development takes place based on knowledge and information. The author
emphasises that for the operational management of information resources and effective
management decisions, there is a need to introduce e-document management as a set of
technology that optimises and changes government work. It is proved that the introduction of
e-document management is directly related to e-government as a form of public government.
The advantages of e-government are transparency and openness of public administration,
saving material and time resources, optimising management and improving the quality of
administrative services, the efficiency of budget spending and reducing the cost of maintaining
the state apparatus, quality administrative services, reducing corruption in government,
providing conditions for the development of e-democracy through the definition of government
services by the population, as well as the building of a positive image of the state and society.
Keywords: information
decisions; e-government

technology;

communication;

e-documents;

management
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