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У статті автором визначено коло інформаційних ресурсів у соціальній сфері, узагальнено пере-
лік соціальної інформації, що в них циркулює, визначено основні нормативно-правові акти, що 
регулюють їх функціонування, виявлено недоліки вітчизняного законодавству у цій сфері та пер-
спективи його удосконалення з метою наближення реалізації цілей Стратегії цифрової трансформації 
соціальної сфери. З’ясовано, що до інформації, що забезпечує реалізацію соціальних прав громадян, та цирку-
лює в інформаційних ресурсах соціальної сфери відносяться відомості : що дають можливість звернутись за 
державною соціальною допомогою на дітей; про соціальний статус громадянина; що містяться у свідоцтві про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в пенсійному посвідченні, у електронній пенсійній спра-
ві; про інвалідність особи; про заробітну плату, сплачені страхові внески, розмір пенсії; про призначення житло-
вих субсидій, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо. Визначено перелік інформаційних 
ресурсів у соціальній сфері. Виявлено такі недоліки правового регулювання функціонування інформаційних 
ресурсів у соціальній сфері як відсутність системного підходу; не урегульованості використання інституціями 
соціального захисту в соціальній сфері таких ресурсів як електронний кабінет, веб-портал, веб-сайт, портал 
електронних послуг; відсутність механізмів зворотного зв’язку із громадянами щодо якості цих ресурсів; недо-
статній рівень інформаційної взаємодії органів публічної влади у соціальній сфері; не відповідність міжнарод-
ним стандартам захисту персональних даних та транспарентності органів публічної влади. 

Ключові слова: соціальна сфера, соціальні права, соціальна інформація, соціальні послуги, соціальні інститу-
ції, соціальний захист, інформаційні ресурси, банк даних, реєстр, інформаційна система. 

In the article, the author defines the range of information resources in the social sphere, summarizes the list of social 
information that circulates in them, defines the main normative legal acts that regulate their functioning, identifies the short-
comings of domestic legislation in this sphere and the prospects for its improvement in order to approach the implemen-
tation of the Strategy’s goals digital transformation of the social sphere. It was found that the information that ensures the 
realization of the social rights of citizens and circulates in the information resources of the social sphere includes: informa-
tion that gives the opportunity to apply for state social assistance for children, about the social status of a citizen; contained 
in the mandatory state social insurance certificate, in the pension certificate, in the electronic pension file; about a person’s 
disability; about wages, paid insurance contributions, pension amount; on the assignment of housing subsidies; social assis-
tance to low-income families; about orphans, children deprived of parental care, children in difficult life circumstances, etc. 
The list of information resources in the social sphere is defined. Such shortcomings of the legal regulation of the function-
ing of information resources in the social sphere as the lack of a systematic approach were revealed; non-regulation of the 
use by social protection institutions in the social sphere of such resources as an electronic office, a web portal, a website, a 
portal of electronic services; lack of feedback mechanisms with citizens regarding the quality of these resources and their 
information content; insufficient level of information interaction of public authorities in the social sphere; non-compliance 
with international standards of personal data protection and transparency of public authorities.

Key words: social sphere, social rights, social information, social services, social institutions, social protection, 
information resources, data bank, register, information system.

Конституція України проголошує нашу дер-
жаву соціальною, закріплює соціальну спря-
мованість економіки, передбачає гарантії здій-

снення та захисту соціальних прав громадян, 
у тому числі внутрішньо переміщених осіб [1]. 
Зараз в Україні надають понад 100 видів соці-
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альних послуг, а установи приймають до 7 млн 
заяв у паперовому вигляді [2]. Усі громадяни 
України, не залежно від території їх перебу-
вання, отримують соціальні послуги та адмі-
ністративні послуги соціального характеру від 
органів публічної влади України. 

І.Г. Оксьом наголошує, що однією з форм 
діяльності соціальної сфери в сучасних умо-
вах, в період формування інформаційного 
суспільства, цифрової економіки є розвиток 
у е-форматі [8, c. 53]. В сучасних умовах реа-
лізація конституційних положень щодо забез-
печення реалізації соціальних прав громадян 
можлива тільки завдяки застосуванню сучас-
них інформаційних технологій, що є частиною 
модернізації соціальної сфери.

Проблема створення нового формату відно-
син у соціальній сфері має об’єктивні причини, 
наголошує І.Г. Оксьом, а саме розвиток інфор-
маційного суспільства й цифрової економіки та 
процеси їх глобалізації, прагнення учасників 
соціальних відносин до досягнення добробуту, 
міжнародні стандарти та європейській вибір 
України [3, c. 53–54]. За багатьма параметрами 
вітчизняна модель системи соціальних послуг 
не відповідає європейським нормам і стан-
дартам, також вважає К.В. Дубич. До одного 
з таких параметрів належить законодавча та 
нормативно-правова неврегульованість. Пра-
вові акти, які врегульовують питання надання 
в Україні соціальних послуг, відзначаються 
неадекватністю термінологічного апарату, роз-
митістю визначень функцій, цілей і напрямів 
роботи відповідних інститутів [4, c. 67]. Висно-
вки науковців знайшли свою підтримку і на 
рівні нормативно-правових актів. 

У Стратегії цифрової трансформації соці-
альної сфери визначено необхідність прове-
дення комплексної цифрової трансформації 
всіх компонентів системи соціального захисту 
населення та системного перегляду норматив-
но-правових актів з питань соціального захис-
ту населення та внесення до них змін [5]. Тобто 
питання удосконалення правового регулювання 
функціонування інформаційних ресурсів у сфе-
рі захисту соціальних прав громадян є одним із 
пріоритетних напрямів реалізації Стратегії циф-
рової трансформації соціальної сфери в Україні.

Науковим опрацюванням питання правово-
го регулювання функціонування інформацій-

них ресурсів у соціальній сфері займались такі 
вчені як Г.О. Блінова, К.В. Дубич, О.О. Коче-
мировська, І.Г. Оксьом, Г.П. Орел, О.М. Пищу-
ліна та інші. Водночас системного дослідження 
системи інформаційних ресурсів у соціальній 
сфері, правових засад їх використання, змісту 
інформації, що циркулює в них не було приді-
лено достатньо уваги. 

Постановка завдання. Мета статті поля-
гає у визначенні кола інформаційних ресур-
сів у соціальній сфері, узагальненні переліку 
соціальної інформації, що в них циркулює, 
з’ясуванні основних нормативно-правових 
актів, що регулюють їх функціонування, вияв-
лення недоліків вітчизняного законодавства 
у цій сфері та перспектив його удосконалення 
з метою наближення реалізації цілей Стратегії 
цифрової трансформації соціальної сфери. 

Сучасні потреби громадян у необхідності 
в дистанційному отриманні соціальних послуг 
через воєнний стан та карантинні обмеження, 
прийняття у 2020 році такого важливого для 
регулювання інформаційних відносин у соці-
альній сфері документу як Стратегія цифрової 
трансформації соціальної сфери, обумовлюють 
необхідність наукового дослідження правових 
підстав функціонування інформаційних ресур-
сів у сфері соціального захисту населення. 

Результати дослідження. У реалізації кон-
ституційних соціальних прав людини вели-
ке значення має інформаційне забезпечення 
їх реалізації, тому що інформація є однією зі 
складових частин соціальної системи. Най-
більш розвиненим уважається той об’єкт, 
у якому інтенсивніше і багатше організований 
інформаційний обмін. Інформація водночас 
виступає головним чинником самоорганізації 
систем будь-якої природи, визначає, розвиток 
еволюційних процесів, структуру і стійкість 
соціальних систем, які виникають, що обумов-
лює необхідність створення системи інтен-
сивного обміну із соціальними структурами 
на основі принципу інформаційної відкри-
тості [6; c. 189]. На сучасному етапі розвитку 
суспільства цифрові технології є невід’ємним 
елементом успішного реформування та функ-
ціонування будь якої сфери.

Іншим аспектом інформаційних відносин 
у соціальній сфері є транспарентність органів 
публічної влади, що здійснюють соціальний 
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захист громадян. Існує зростаюча тенденція 
до відкритості органів публічної влади, але ще 
залишаються проблеми щодо якості та акту-
альності інформації, що наповнює державні 
реєстри. С. Семяніста звертає увагу на низь-
ку «якість» ведення загальнонаціональних 
державних реєстрів через відсутність повної 
інформації про адміністративну діяльність 
органів державної влади та місцевого само-
врядування, що не відповідає вимогам забезпе-
чення реалізації принципів прозорості та від-
критості здійснення публічного управління [7; 
c. 107]. Відсутні механізми оскарження якості 
ведення загальнонаціональних державних реє-
стрів, та інших баз даних, що є порушенням 
соціальних та інформаційних прав громадян.

Удосконалення соціального захисту гро-
мадян та публічного управління у цій сфері 
визначені як пріоритетні напрями державної 
та міжнародної політики у декількох страте-
гічних документах. Так, Ратифікувавши Угоду 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони, Україна взяла на 
себе зобов’язання з міжнародного співробітни-
цтва щодо забезпечення гідної праці, політики 
зайнятості, безпечних та здорових умов праці, 
соціального діалогу, соціального захисту, соці-
ального залучення, гендерної рівності та недис-
кримінації [9]. На виконання міжнародних 
зобов’язань в Указі Президента України «Про 
стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 
однією з 62 реформ та програм розвитку дер-
жави було передбачено проведення реформи 
системи соціального захисту [10]. Концепція 
реалізації державної політики щодо соціально-
го захисту населення та захисту прав дітей, що 
розроблена в контексті проведення реформи 
системи соціального захисту, передбачає ство-
рення Національної соціальної сервісної служ-
би України [11] та здійснення нею адміністру-
вання процесів надання соціальної підтримки, 
моніторинг та оцінювання їх якості, надання 
сервісних послуг із використанням новітніх 
інформаційно-аналітичних систем [12]. 

З урахуванням загальної тенденції цифро-
візації публічного управління в України було 
прийнято Стратегію цифрової трансформа-
ції соціальної сфери, яка визначає напрями та 

завдання комплексної цифрової трансформації 
всіх компонентів системи соціального захисту 
населення на основі єдиних підходів, стандар-
тів і технологій [5]. 

У свою чергу, соціальний захист населення 
Стратегією цифрової трансформації соціаль-
ної сфери визначається як система забезпечу-
ваних державою економічних, соціальних та 
організаційних заходів, що спрямовуються на 
підтримку найбільш вразливих верств насе-
лення. За змістом соціальний захист це будь-
які соціальні виплати, пільги, послуги, заходи, 
що передбачені для громадян законодавством 
і забезпечуються інституціями соціального 
захисту за рахунок коштів державного та міс-
цевих бюджетів, Пенсійного фонду України, 
фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, міжнародної техніч-
ної допомоги та інших джерел, не забороне-
них законодавством [13]. Згідно чинного зако-
нодавства основними суб’єктами здійснення 
соціального захисту та соціальної підтримки 
громадян є інституції соціального захисту [5]. 
Чинне законодавство передбачає, що адміні-
стрування процесів надання соціальної під-
тримки, моніторинг та оцінювання їх якості, 
надання сервісних послуг здійснюватимуться 
із використанням новітніх інформаційно-ана-
літичних систем [12].

Згідно Положення про Єдину інформацій-
ну систему соціальної сфери до складу Єди-
ної інформаційної системи соціальної сфери 
(ЄІССС) відносяться: 1) єдина централізована 
база даних; 2) загальні підсистеми; 3) приклад-
ні підсистеми [13]. Основними інформаційни-
ми системами, з яких необхідно забезпечити 
завантаження даних до ЄІССС, є такі: 1) Єди-
ний державний автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги; 2) автоматизована 
система оброблення документації з призначен-
ня та виплати допомоги на базі комп’ютерних 
технологій; 3) програмний комплекс «Житлові 
субсидії»; 4) Єдиний державний реєстр отри-
мувачів житлових субсидій; 5) програмний 
комплекс «Наш дім»; 6) Єдина інформаційна 
база даних про внутрішньо переміщених осіб; 
7) Єдина інформаційно-аналітична система 
«Діти»; 8) Централізований банк даних з про-
блем інвалідності; 9) Єдина інформаційно-ана-
літична система Фонду соціального страху-
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вання; 10) Єдиний інформаційний банк даних 
Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю 
щодо реєстрації роботодавців і даних про зайня-
тість та працевлаштування осіб з інвалідністю; 
11) Державний реєстр майнових об’єктів оздо-
ровлення та відпочинку дітей [13]. Водночас 
передбачено цим нормативно-правовим актом 
можливість завантаження даних до ЄІССС 
з інших інформаційних систем та інформацій-
них ресурсів соціальної сфери якщо це буде 
передбачено законом.

Оксьом І.Г. зазначає, що основними законо-
давчими актами, які регулюють інформаційну 
взаємодію у соціальній сфері є: Конституція 
України, Цивільний кодекс України, Податковий 
кодекс України, закони України: «Про інформа-
цію», «Про електронні документи та електро-
нний документообіг», «Про захист інформації 
в інформаційно-комунікаційних системах», 
«Про державну таємницю», «Про доступ до 
публічної інформації», «Про захист персональ-
них даних», «Про адміністративні послуги», 
«Про електронну комерцію» [3, c. 53]. Розгля-
даючи нормативно-правове регулювання функ-
ціонування інформаційних ресурсів у сфері 
соціального захисту населення необхідно допо-
внити зазначений перелік такими норматив-
но-правовими актами як: Закони України «Про 
електронний цифровий підпис», «Про елек-
тронні комунікації», «Про соціальні послуги», 
«Про зайнятість населення», «Про верифікацію 
та моніторинг державних виплат» та інші.

 Систематизуючий вплив на інформаційні 
правовідносини у соціальній сфер здійсню-
ють Постанови Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 2021 р. № 404 «Про затвердження 
Положення про Єдину інформаційну систему 
соціальної сфери» та від 11.11.2020 р. № 1278 
«Про запровадження експериментального про-
екту щодо запровадження першої черги Єди-
ної інформаційної системи соціальної сфери», 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
26 серпня 2020 р. № 1057-р «Про схвалення 
Концепції реалізації державної політики щодо 
соціального захисту населення та захисту прав 
дітей» та ід 28 жовтня 2020 р. № 1353-р. «Про 
схвалення Стратегії цифрової трансформації 
соціальної сфери». 

Прем’єр-міністр України Д.А. Шмигаль 
анонсував, що із впровадженням ЄІССС укра-

їнцям не потрібно буде звертатися у декілька 
держустанов, щоб зібрати всі необхідні довід-
ки для отримання соціальних послуг, оскільки 
процес оформлення соціальної допомоги, суб-
сидії, виплат, пенсійного посвідчення або ста-
тусу ВПО буде займати мінімум часу, а нара-
хування коштів — буде справедливим для всіх 
категорій громадян, що також призведе до 
зниження рівня бюрократії та корупції [2; 14]. 
ЄІССС з першого жовтня 2022 року стала 
доступною в управліннях соціального захисту 
населення по всій території України, що забез-
печує прискорення оформлення допомоги на 
проживання внутрішньо переміщеним особам 
та вирішення проблемних ситуацій переселен-
ців. Наразі в ЄІССС працюють 5593 користу-
вачі та 653 адміністратори [15]. У зв’язку із 
зазначеним розпочався активний процес напо-
внення відомостями ЄІССС з інших інформа-
ційних ресурсів соціальної сфери та модерні-
зації цих ресурсів, що у свою чергу вимагатиме 
корегування нормативно-правових актів, що 
визначають порядок їх функціонування. 

Водночас процес інтеграції зазначених 
інформаційних систем та наповнення ЄІССС 
продовжується паралельно із їх самостійним 
функціонуванням. Відповідно діють норматив-
но-правові акти, що визначають засади вико-
ристання як самостійних інформаційно-аналі-
тичних систем так і елементів ЄІССС. 

Основними нормативно-правовим актами, 
що визначають особливості інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації 
у соціальній сфері, Г.О. Блінова вважає наступ-
ні: Закон України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що під-
тверджують громадянство України, посвідчу-
ють особу чи її спеціальний статус» від 20 лис-
топада 2012 року № 5492-V; Положення Про 
Єдиний державний автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на пільги, затвердже-
не Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 січня 2003 року № 117; Положення про 
реєстр застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування, затверджене постановою Прав-
ління Пенсійного фонду України від 18 червня 
2014 року № 10-1; Положення про Державний 
реєстр загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування, затверджене  постановою 
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Правління Пенсійного фонду України від 
08 жовтня 2010 року № 22-1; Положення про 
централізований банк даних з проблем інвалід-
ності, затверджене постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16 лютого 2011 року № 121; 
Положення про Міністерство з питань тим-
часово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України, затверджене поста-
новою Кабінету Міністрів України від 8 черв-
ня 2016 року № 376; Положення про Єдиний 
державний реєстр ветеранів війни, затвердже-
не постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 серпня 2019 року № 700 [16, c. 339]. На 
сьогодні Положення про Державний реєстр 
загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування, затверджене постановою Прав-
ління Пенсійного фонду України від 08 жов-
тня 2010 року № 22-1 замінило Положення 
про реєстр застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, затверджене Поста-
новою правління Пенсійного фонду України 
18.06.2014 № 10-1, а Положення про Міністер-
ство з питань тимчасово окупованих терито-
рій та внутрішньо переміщених осіб України, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 червня 2016 року № 376 замінило 
Положення про Міністерство з питань реінте-
грації тимчасово окупованих територій Укра-
їни, затверджене постановою Кабінету Міні-
стрів України від 8 червня 2016 р. № 376. 

Ведення бойових дій в Україні активізувало 
такі інститути соціальної підтримки як гума-
нітарна допомога та волонтерство, з’явились 
у соціальній сфері ще такі інформаційні ресур-
си як : автоматизована система реєстрації гума-
нітарної допомоги та Реєстр волонтерів анти-
терористичної операції.

О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна кон-
статують, що соціальні питання в Україні 
регулюють щонайменше 170 законів України,  
400 постанов Кабінету Міністрів, 1100 відо-
мчих і міжвідомчих наказів щодо соціально-
го захисту осіб похилого віку (в т.ч. ветеранів 
війни та праці); надання соціальних послуг різ-
ним категоріям осіб і сімей у складних життєвих 
обставинах (у т.ч. малозабезпеченим); соціаль-
ної захищеності інвалідів; охорони дитинства 
(в т.ч. соціального захисту дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування); допо-

моги чорнобильцям; надання житлових суб-
сидій та інших соціальних виплат, додаткових 
гарантій для малозабезпечених сімей із хво-
рими дітьми, допомоги сім’ям із дітьми, при 
народженні дитини, здійснення міжбюджет-
них трансфертів тощо [17, с. 27]. Ця тенденція 
безпосередньо впливає і на законодавство, що 
регулює інформаційні відносини у соціальній 
сфері. Слід погодитись із О. О. Кочемиров-
ською та О.М. Пищуліною, що систематизації 
наявного законодавства перешкоджає відсут-
ність єдиної концепції реформування норма-
тивно-правової бази та моделі систематизації 
соціального законотворення. Недосконалість 
нормативно-правового забезпечення усклад-
нює реалізацію конституційних прав громадян. 
Наведені нормативно-правові акти, що регу-
люють інформаційні відносини у соціальній 
сфері також складно підлягають систематиза-
ції. Водночас намітилась покращення у цьому 
напряму, оскільки у Положенні про про Єди-
ну інформаційну систему соціальної сфери 
визначений перелік основних інформаційних 
систем, з яких необхідно забезпечити заванта-
ження даних до ЄІССС [13], тобто закріплений 
інформаційний зв’язок цих баз даних. 

Водночас, Г.О. Блінова зазначає, що потре-
бують додаткового нормативного врегулювання 
використання таких інформаційних ресурсів як 
Портал електронних послуг Пенсійного фонду 
України, веб-сайт «Єдине соціальне середовище 
зайнятості» Державної служби зайнятості, 
що включає «Електронний кабінет роботодав-
ця» і «Електронний кабінет безробітного», веб-
портал «Звернення у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану»; автоматизована сис-
теми обробки пенсійної документації; Єдина 
інформаційно-аналітична система Державної 
служби зайнятості та інші [17, с. 340]. Зазна-
чені ресурси відіграють важливу інформацій-
ну функцію для громадян, які за їх допомогою 
реалізують свої соціальні права. Водночас спо-
стерігається відсутність чітких інструкцій по 
внесенню та корегуванню даних ресурсів, їх 
оновлення, строків та порядку надання відпові-
дей на запити, відсутність механізму корегуван-
ня інформації, що в них міститься та оскаржен-
ня бездіяльності їх адміністраторів.

Удосконалення правового регулювання 
функціонування інформацій ресурсів у соці-
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альній сфері є одним з перспективних напря-
мів на думку І.Г. Оксьом, що включає завер-
шення формування нормативно-правової бази 
щодо переходу на е-формат взаємодії у проце-
сі діяльності між державою, бізнесом та гро-
мадянами; розвиток системи е-взаємодії між 
цими суб’єктами; упровадження різних форм 
ідентифікації учасників е-взаємодії; гармоні-
зацію українського законодавства із нормами 
європейського права [3, c. 53]. До цього пере-
ліку, на наш погляд, необхідно додати ще такий 
напрям удосконалення нормативно-правового 
регулювання інформаційних відносин у соці-
альній сфері як розробка стандартів формуван-
ня, ведення, використання наведених у статті 
соціальних реєстрів, електронних кабінетів, 
веб сайтів, електронних платформ та інших 
видів інформаційних ресурсів. 

Висновки. З’ясовано, що відповідно до 
Стратегії цифрової трансформації соціальної 
сфери, Положення про Єдину інформаційну 
систему соціальної сфери, Концепції реалізації 
державної політики щодо соціального захис-
ту населення та захисту прав дітей та інших 
нормативно-правових актах до інформації, що 
забезпечує реалізацію соціальних прав грома-
дян, та циркулює в інформаційних ресурсах 
соціальної сфери відносяться відомості : 1) що 
дають можливість звернутись за державною 
соціальною допомогою на дітей; 2) про соці-
альний статус громадянина; 3) що містяться 
у свідоцтві про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування; 4) що містяться 
в пенсійному посвідченні; 5) з електронної 
пенсійної справи згідно з даними Державно-
го реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; 6) про інвалідність 
особи згідно за даними Єдиного соціального 
реєстру; 7) про заробітну плату, сплачені стра-
хові внески, розмір пенсії; 8) про призначення 
житлових субсидій; 9) про призначення дер-
жавної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям; 10) інформація щодо надання соціаль-
них послуг; 11) інформація про призначення 
компенсації фізичній особі, яка надає соціаль-
ні послуги з догляду на непрофесійній основі 
тощо; 12) про дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах, канди-
датів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі та усинов-
лювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 
батьків, батьків-вихователів; 13) для ідентифі-
кації особи для отримання конкретних видів 
соціальної допомоги та доступу до інформації 
з Єдиного соціального реєстру тощо [13; 12; 5]. 
Ця та інша інформація забезпечує реалізацію 
та захист соціальних прав громадян, взаємо-
дію з соціальними інституціями, здійснення 
соціальної підтримки та надання соціальних 
послуг. 

Ці відомості концентруються, зберігають-
ся, використовуються, змінюються у таких 
інформаційних системах як: Реєстр надава-
чів та отримувачів соціальних послуг [18], 
Єдиний соціальний реєстр на базі реєстру 
застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування; Єдина інформаційна система 
соціальної сфери; централізований банк даних 
з проблем інвалідності; Єдиний державний веб 
портал електронних послуг (Дія); Банк даних 
про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, і сім’ї потенційних усинов-
лювачів, опікунів, піклувальників, прийом-
них батьків, батьків-вихователів [19]; Єдиний 
державний автоматизований реєстр осіб, які 
мають право на пільги; Єдина інформаційна 
база даних про внутрішньо переміщених осіб 
Централізований банк даних з проблем інва-
лідності; Єдина інформаційно-аналітична сис-
тема Фонду соціального страхування; Єдиний 
інформаційний банк даних Фонду соціального 
захисту осіб з інвалідністю щодо реєстрації 
роботодавців і даних про зайнятість та працев-
лаштування осіб з інвалідністю; Державний 
реєстр майнових об’єктів оздоровлення та від-
починку дітей [13]; Інформаційно-аналітична 
платформа електронної верифікації та моніто-
рингу [20]; Єдиний державний реєстр отриму-
вачів житлових субсидій [21]; Єдиний держав-
ний демографічний реєстр [22]; Державний 
реєстр загальнообов’язкового державного 
соціального страхування [23]; автоматизова-
на система реєстрації гуманітарної допомо-
ги [24]; Реєстр волонтерів антитерористичної 
операції [25]. 

Основними нормативно-правовими актами, 
що регулюють процес функціонування цих реє-
стрів є: 1) Конституція України; 2) Цивільний 
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кодекс України, Податковий кодекс України, 
3) Закони України: «Про інформацію», «Про 
електронні документи та електронний доку-
ментообіг», «Про захист інформації в інфор-
маційно-комунікаційних системах», «Про 
державну таємницю», «Про доступ до публіч-
ної інформації», «Про захист персональних 
даних», «Про адміністративні послуги», «Про 
електронну комерцію», «Про електронний 
цифровий підпис», «Про електронні комуніка-
ції», «Про соціальні послуги», «Про зайнятість 
населення», «Про верифікацію та моніторинг 
державних виплат», «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що під-
тверджують громадянство України, посвідчу-
ють особу чи її спеціальний статус», «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про соці-
альні послуги» та інші; 4) Постанови Кабіне-
ту Міністрів: від 14 квітня 2021 р. № 404 «Про 
затвердження Положення про Єдину інформа-
ційну систему соціальної сфери»; від 18 верес-
ня 2019 р. № 856 «Питання Міністерства циф-
рової трансформації»; від 8 червня 2016 р. 
№ 376 «Деякі питання Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих терито-
рій»; від 11.11.2020 р. № 1278 «Про запрова-
дження експериментального проекту щодо 
запровадження першої черги Єдиної інформа-
ційної системи соціальної сфери»; від 29 січ-
ня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право 
на пільги»; від 18 червня 2014 року № 10-1 
«Про затвердження Положення про реєстр 
застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування»; від 16 лютого 2011 року 
№ 121 «Про затвердження Положення про 
централізований банк даних з проблем інвалід-
ності»; від 14 серпня 2019 року № 700 «Про 
Положення про Єдиний державний реєстр 
ветеранів війни»; від 9 жовтня 2020 р. № 92 
«Деякі питання організації ведення автомати-
зованої системи реєстрації гуманітарної допо-
моги»; від 9 грудня 2021 р. № 1272 «Деякі 
питання надання допомоги в рамках Програми 
«єПідтримка»; від 29 січня 2003 р. № 117 «Про 
Єдиний державний автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на пільги»; від 22 верес-
ня 2016 р. № 646 «Про затвердження Порядку 

створення, ведення та доступу до відомостей 
Єдиної інформаційної бази даних про внутріш-
ньо переміщених осіб»; від 14 березня 2018 р. 
№ 182 «Про затвердження Положення про Єди-
ний державний реєстр отримувачів житлових 
субсидій» та інші ; 5) Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. 
№ 1353-р. «Про схвалення Стратегії цифрової 
трансформації соціальної сфери»; від 26 серп-
ня 2020 р. № 1057-р «Про схвалення Концепції 
реалізації державної політики щодо соціаль-
ного захисту населення та захисту прав дітей» 
та інші; 6) Інші підзаконні нормативно-правові 
акти: Положення про реєстр застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, затвер-
джене Постановою правління Пенсійного фон-
ду України 18.06.2014 № 10-1, Наказ Міністер-
ства соціальної політики України 28.12.2015 
№ 1256 «Про ведення банку даних про дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, і сім’ї потенційних усиновлювачів, 
опікунів, піклувальників, прийомних бать-
ків, батьків-вихователів»; Наказ Міністерства 
фінансів України від 30.10.2014 № 1089 «Про 
затвердження Порядку формування та ведення 
Реєстру волонтерів антитерористичної опера-
ції та/або здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федера-
ції у Донецькій та Луганській областях, що 
здійснюються шляхом проведення операції 
Об’єднаних сил (ООС)» та інші. 

Наведений перелік нормативно-правових 
актів свідчить про відсутність системного 
підходу до правового регулювання функціо-
нування інформаційних ресурсів у соціаль-
ній сфері; не урегульованісті використання 
інституціями соціального захисту у соці-
альній сфері таких ресурсів як електронний 
кабінет, веб-портал, веб-сайт, портал елек-
тронних послуг; відсутності механізмів зво-
ротного зв’язку із громадянами щодо якості 
цих ресурсів та інформаційним їх наповне-
нням; недостатній рівень інформаційної вза-
ємодії органів публічної влади у соціальній 
сфері; не відповідність міжнародним стан-
дартам захисту персональних даних та тран-
спарентності органів публічної влади у сфері 
захисту соціальних прав громадян. Ці недо-
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ліки повинні бути виправлені у процесі пра-
вового супроводження виконання завдань 
Стратегії цифрової трансформації соціальної 
сфери. 

З урахуванням зазначеного необхідно кон-
статувати, що науковці акцентують увагу на 
удосконаленні нормативно-правового регулю-

вання використання інформаційних та сервіс-
них інтернет ресурсів [3, c. 53], забезпеченні 
відповідної кваліфікації кадрів щодо викорис-
тання ними цих ресурсів, як на напрями, що 
дозволять розв’язати існуючі проблеми щодо 
модернізації державного регулювання відно-
син у соціальні сфері.
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