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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЦЕСУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРАЦІ

У статті розкриваються особливості реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення процесу адміністратив-
но-правового регулювання у сфері праці. Наголошено, що для реалізації мети і завдань адміністративно-правового регу-
лювання у сфері праці, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї сфери суспільного життя, все більшого значення 
набуває його інформаційно-аналітичне забезпечення. Встановлено, що з'ясування суті організаційно-правового аспекту 
інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративно-правового регулювання у сфері праці дозволяє визначитися 
у методах організації та правового регулювання відносин, пов'язаних із організацією інформаційних відносин у цій сфері, 
в умовах інформатизації формування завдань для системотехніків, програмістів комп'ютерних програм щодо автомати-
зації інформаційних процесів у конкретній організаційній структурі адміністративно-правового регулювання, а також 
у розв'язанні інших практичних завдань щодо адміністративно-правового регулювання у сфері праці. Сформульовано 
визначення терміну «інформаційно-аналітичне забезпечення адміністративно-правового регулювання соціально-трудо-
вих відносин», під яким запропоновано розуміти поєднання всієї інформації, що використовується, специфічних засобів 
і методів її опрацювання, а також діяльності фахівців щодо ефективного використання даних, відомостей і знань в орга-
нізації адміністративно-правового регулювання в даній сфері. Доведено, що продуктивне інформаційно-аналітичне забез-
печення складається тільки з об'єктивних, своєчасних та достовірних відомостей, які оцінюються як корисні знання 
(інформація), а із загального потоку даних виокремлюються лише ті відомості, які потрібні для інформаційно-аналі-
тичного забезпечення певного рівня адміністративно-правового регулювання, відповідають цьому рівню і зменшують 
його невизначеність. Визначено, що продуктивне інформаційно-аналітичне забезпечення складається тільки з об'єктив-
них, своєчасних і достовірних відомостей, які оцінюються як корисні знання (інформація), а із загального потоку даних 
виокремлюються лише ті відомості, які потрібні для певного рівня адміністративно-правового регулювання, зрозумілі 
цьому рівню і зменшують його невизначеність. Зроблено висновок, що заходи з використання спеціалістами Державної 
служби України з питань праці разом зі страхувальниками новітніх інформаційних технологій дозволяють забезпечити 
кожній працюючій людині отримання правильно обрахованих виплат.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційно-а-
налітична робота, інформаційно-аналітичне забезпечення, принципи, процедура, соціально-трудові відносини, сфера 
праці

A. V. Khridochkin, D. V. Pryimachenko, P. V. Makushev. Particularities of the implementation of information and 
analytical support of the administrative law regulation in the field of labor

The article reveals the peculiarities of implementation of information and analytical support of the process of administrative 
and legal regulation in the field of labor. It is emphasized that for the realization of the purpose and objectives of administrative and 
legal regulation in the field of labor, taking into account the current trends of the development of this sphere of public life, its infor-
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mation and analytical support is becoming increasingly important. It is established that clarifying the essence of the organizational 
and legal aspect of information and analytical support of administrative and legal regulation in the field of labor allows to deter-
mine in the methods of organization and legal regulation of relations related to the organization of information relations in this field, 
in the conditions of informatization of formation of tasks for system technicians , computer programs programmers on automation 
of information processes in a specific organizational structure of administrative and legal regulation, as well as in solving other 
practical tasks for administrative and legal regulation in the field of work. The definition of the term "information and analytical 
support of administrative and legal regulation of social and labor relations" is formulated, which is proposed to understand the 
combination of all the information used, the specific means and methods of its processing, as well as the activities of specialists in 
the efficient use of data, information and knowledge in the organization administrative and legal regulation in this area. It is proved 
that productive information-analytical support consists only of objective, timely and reliable information, which are evaluated as 
useful knowledge (information), and from the overall data flow of data are distinguished only by that information that is required 
for information and analytical support of a certain level of administrative and administrative Legal regulation, correspond to this 
level and reduce its uncertainty. It is determined that productive information-analytical support consists only of objective, timely 
and reliable information, which are evaluated as useful knowledge (information), and from the overall data flow of data only that 
information required for a certain level of administrative and legal regulation are distinguished This level reduces its uncertainty. It 
is concluded that measures for the use of specialists of the State Service of Ukraine on issues of work together with insurers of the 
latest information technologies allow to provide every working person with obtaining properly calculated payments.

Key words: administrative and legal regulation, information and analytical activity, information and analytical work, 
information and analytical support, principles, procedure, social and labor relations, sphere of labor.

Постановка проблеми. З метою реалізації завдань адміністративно-правового регулювання у сфері 
праці в Україні в умовах євроінтеграції, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї сфери суспільного 
життя, все більшого значення набуває його інформаційно-аналітичне забезпечення. Не викликає сумніву, 
що з'ясування суті організаційно-правового аспекту інформаційно-аналітичного забезпечення адміністра-
тивно-правового регулювання у сфері праці дозволяє визначитися у методах організації та правового регу-
лювання відносин, пов'язаних із організацією інформаційних відносин у цій сфері, в умовах інформатизації 
формування завдань для системотехніків, програмістів комп'ютерних програм щодо автоматизації інфор-
маційних процесів у конкретній організаційній структурі адміністративно-правового регулювання, а також 
у розв'язанні інших практичних завдань щодо адміністративно-правового регулювання у сфері праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань реалізації інформаційно-аналітич-
ного забезпечення процесу адміністративно-правового регулювання у сфері праці є результатом наукової 
діяльності вітчизняних науковців, у тому числі, в галузі адміністративного права, серед яких слід зазначити 
роботи В. Авер’янова, І. Арістової, Г. Атаманчука, О. Баїк, О. Бандурки, Ю. Битяка, М. Бліхар, В. Богуць-
кого, Н. Бортника, Т. Василевської, М. Гаращука, Д. Голосніченка, І. Голосніченка, В. Гриньової, С. Гуса-
рова, О. Дніпрова, В. Зуя, Є. Додіна, С. Ківалова, С. Ковалевської, М. Коваліві, Т. Коломоєць, В. Колпакова, 
Н. Леська, І. Личенка, А. Мельника, М. Мельника, В. Ортинського, Н. Ортинської, У. Парпан, І. Пахомова, 
Л. Попової, І. Самсіна, О. Сушинського, О. Хитрої, Л. Чистоклетова, А. Школик та інших. Віддаючи належне 
цим науковим дослідженням, слід зазначити, що у вітчизняній юридичній науці не здійснено комплексного 
системного наукового дослідження питань реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 
адміністративно-правового регулювання у сфері праці. Саме ця обставина зумовлює актуальність такого 
дослідження та важливість наукового пошуку шляхів вирішення цієї проблеми.

Метою даної статті є здійснення комплексного аналізу особливостей реалізації інформаційно-аналі-
тичного забезпечення процесу адміністративно-правового регулювання у сфері праці та розроблення відпо-
відних пропозицій до чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення» най-
більше відповідає поняттю створення і підтримки відповідних організаційно-функціональних характе-
ристик адміністративно-правового регулювання. Тобто, існують об'єктивні причини для виділення трьох 
значень поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення»: як забезпеченості системи адміністративно-пра-
вового регулювання відповідною кількістю інформації, як діяльності, пов'язаної з організацією збору, реє-
страції, передачі, зберігання, опрацювання і представлення інформації та як діяльності щодо формування 
цілеспрямованої суспільної та індивідуальної свідомості суб'єктів суспільних відносин щодо адміністра-
тивно-правового регулювання у конкретній сфері. У практиці ж адміністративно-правового регулювання всі 
зазначені аспекти змісту інформаційно-аналітичного забезпечення є нерозривними. 

З точки зору теорії інформаційного забезпечення адміністративно-правового регулювання, інформа-
ція - це результат аналітико-синтетичного опрацювання даних (відомостей) щодо об'єкта адміністратив-
но-правового регулювання, що підтримує його функціонування. Виходячи зі змісту такої сутності катего-
рії, як «інформація», виникає необхідність визначення категорії «інформаційно-аналітична робота» як вид 
забезпечення діяльності з адміністративно-правового регулювання [1]. Інформаційно-аналітична робота - це 
постійна дослідна діяльність, що охоплює своїм змістом широкий комплекс організаційних заходів і мето-
дичних прийомів для вивчення і оцінки інформації про зовнішні та внутрішні фактори функціонування 
системи регулювання щодо виконання визначених для неї мети і завдань.
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Слід зазначити, що інформаційно-аналітична робота (у вузькому сенсі - опрацювання інформації) 
здійснюється переважно свідомо. Хоча на рівні мистецтва регулювання інформація може бути результа-
том підсвідомого опрацювання відомостей (даних) щодо об'єкта адміністративно-правового регулювання 
[2, с. 122]. Таким чином, інформація має переважно порівняльний характер. Мистецтво інформаційно-аналі-
тичної роботи можна порівняти з народним висловом: побачити в краплинці води всю велич моря. Зазначене 
поняття є вужчим за значенням категорії «інформаційно-аналітичне забезпечення». На наш погляд, з ура-
хуванням сегмента аналітичної роботи більш доцільним є вживання категорії «інформаційно-аналітичне 
забезпечення». На практиці інформаційно-аналітичне забезпечення охоплює систему руху і перетворення 
інформації, включаючи класифікаційні переліки всіх даних, методи їх об'єктивного вираження, кодування, 
зберігання та передачі.

Для того, щоб інформаційно-аналітичне забезпечення адміністративно-правового регулювання було 
ефективним, практика і теорія відпрацювали ряд вимог до нього, серед яких визначаються наступні: міні-
мальність інформації (що передбачає обмеження збирання і опрацювання лише тих повідомлень (інфор-
мації), без яких неможливо управляти об'єктом) та достатність інформації (вона означає, що інформація 
має давати вичерпне і повне уявлення про функціонування об'єкта, а також оптимальні або близькі до них 
рішення) [3, с. 225]. При визначенні потреб в окремих видах інформації слід, у першу чергу, враховувати 
значимість для адміністративно-правового регулювання її кожного виду, частоту створення, взаємозв'язок 
з іншими видами інформації.

Інформаційно-аналітичне забезпечення адміністративно-правового регулювання є однією з функцій 
створення умов (організовування) ефективності здійснення управлінської діяльності на всіх її рівнях: від 
окремої посадової особи до вищих органів державної влади [4]. Цю функцію в теорії і практиці адміні-
стративно-правового регулювання ще називають інформаційно-аналітичне забезпечення. На загально-
державному рівні основними завданнями щодо інформаційного забезпечення адміністративно-правового 
регулювання визначаються: створення інформаційних систем адміністративно-правового регулювання; 
визначення потреб суб’єктів адміністративно-правового регулювання у нових інформаційних технологіях 
і базах даних; розробка типових проектів і стандартів інформаційного забезпечення адміністративно-право-
вого регулювання; визначення та реалізація державної політики, здійснення державного керівництва впро-
вадженням нових інформаційних технологій у сфері адміністративно-правового регулювання; організація 
міжнародного співробітництва у галузі обміну інформацією щодо адміністративно-правового регулювання; 
здійснення безпаперового документообігу; удосконалення статистичної звітності стосовно функціонування 
органів виконавчої влади; підготовка нормативно-правових актів з питань інформаційного забезпечення 
адміністративної системи держави, її органів, у тому числі, її захисту від стихійних (природних), техноген-
них і соціогенних загроз.

Охопити інформацію про всі управлінські процеси будь-якої сфери суспільних відносин стає прак-
тично неможливим у зв'язку з обмеженістю природних можливостей людини. Науковцями досліджено, що 
завдяки своїм фізіологічним особливостям людина може сприймати 6-9 одиниць інформації за секунду, тоді 
як у середньому для управління динамічною соціальною організаційною структурою потрібно прийняти 
та врахувати 12-18 [5, с. 130]. Практика знайшла вихід у створенні нових ієрархічних структур адміністра-
тивно-правового регулювання. Це зумовило залучення до управління соціальними системами великої кіль-
кості фахівців.

Проблематика комплексного керування інформаційним забезпеченням при організації адміністратив-
но-правового регулювання багатогранна і мало досліджена на засадах комплексного та системного підходів. 
Це зумовлено тим, що вона має багато аспектів: соціальних, у тому числі, правових, технічних, психоло-
гічних та організаційних. Причиною цього, серед інших, є відсутність фахівців, здатних розглядати інфор-
маційні відносини в комплексі, з урахуванням усіх аспектів [6, с. 94]. Це явище є об'єктивним, оскільки не 
може одна людина осягнути неосяжне. Обсяг і зміст інформації, потрібної різним суб'єктам адміністратив-
но-правового регулювання, залежать передусім від масштабу і важливості рішень, що приймаються. Чим 
масштабніше і важливіше рішення, тим більшою за обсягом та різноманітнішою за змістом потрібна інфор-
мація для його підготовки і прийняття.

Наступний чинник - це кількість і характер параметрів, необхідних для адміністративно-правового 
регулювання. Чим більше число параметрів, тим більший обсяг інформації, потрібний для виконання 
завдань адміністративно-правового регулювання. Важливим є також такий чинник, як тривалість циклу 
адміністративно-правового регулювання. При адміністративно-правовому регулюванні слід також врахову-
вати величину і різноманіття внутрішніх і зовнішніх впливів, кількість та якість їх показників, що характе-
ризують результати роботи системи. Важливим елементом системи є своєчасність надходження інформації. 
Від цього значною мірою залежить якість публічно-управлінських рішень. Відомо, що затримка інформа-
ції часто призводить до втрати її актуальності. На основі ж неповної інформації можуть прийматися лише 
наближені, значною мірою інтуїтивні рішення. Існує й інша небезпека [7, с. 81]. При затримці інформа-
ції повідомлення, що містяться в ній, можуть застаріти, і прийняті на їхній основі публічно-управлінські 
рішення негативно вплинуть на хід керованого процесу та призведуть до небажаних наслідків. Наприклад, 
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неповна і несвоєчасно отримана інформація в правоохоронних органах позбавить співробітників можливо-
сті затримати злочинця по гарячих слідах.

Вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності з адміністративно-правового регулю-
вання також визначаються особливостями характеристики інформації щодо кола осіб, яким вона призна-
чена. Ці особливості можна визначити наступним чином. По-перше, інформація для широкого кола суб'єктів 
суспільних відносин (фізичних осіб, громадян, осіб без громадянства, іноземців тощо). Така інформація 
має бути лаконічною, але різноманітною за своїм змістом, а за рівнем складності - максимально доступною 
і ясною, виключати багатозначність і хибне уявлення про конкретні явища. По-друге, щодо надходження до 
системи регулювання інформація повинна бути систематичною і оперативною (швидкою). У таких випад-
ках є виправданим застосування методу повторного інформування з різних джерел і порівняльного аналізу 
інформації (фактичного матеріалу). По-третє, інформація має супроводжуватися методологічними порадами 
і рекомендаціями, а також бібліографічним змістом [8, с. 69]. Це особливо важливо тому, що в особистому 
і приватному користуванні суб'єктів суспільних відносин у системі управління завжди відчувається недо-
стача спеціальних і довідкових джерел (друкованої літератури тощо).

У результаті обмеженості або необ'єктивності інформації може бути спотворена сутність управлін-
ського впливу, знижена його ефективність вже після його ухвали. Це ставить проблему дослідження інфор-
маційно-аналітичного забезпечення адміністративно-правового регулювання на одне з провідних місць 
у теорії управління соціальними системами (соціальній кібернетиці). Слід також зазначити, що проблема-
тика надійного інформаційного забезпечення суб’єктів адміністративно-правового регулювання в різних 
країнах стає однією з ключових. Це пов'язано з тим, що суб'єкти адміністративно-правового регулювання 
все тісніше і тісніше пов'язують ефективність повсякденної роботи з пошуком необхідних їм правомірних 
рішень. Більше того, сучасні споживачі інформації не задовольняються простою організацією пошуку і збе-
рігання інформації. Вони хочуть бачити як «інтелектуального помічника» комп'ютеризовані апаратно-про-
грамні комплекси в системі транскордонної мережі телекомунікації (Інтернет тощо), які б певною мірою 
здійснювали також аналітико-синтетичне опрацювання інформації. Це висуває нові вимоги до інформацій-
ного забезпечення адміністративно-правового регулювання. 

Дуже важливим у сучасних умовах виглядає принцип прогнозування суспільної потреби в інформа-
ційних ресурсах. Значущість цього принципу пояснюється необхідністю підтримання цілеспрямованого 
та безперервного забезпечення інформаційними ресурсами в умовах впливу різноманітних зовнішніх і вну-
трішніх факторів на функціонування сфери праці. Принцип доступності інформаційних ресурсів зумовлює 
наявність спеціально утворених державою технічно оснащених центрів доступу до інформації з питань соці-
ально-трудових відносин, покликаних спростити життя працюючих громадян і ще більше наблизити їх до 
існуючих державних інформаційних ресурсів. Реалізація принципу всебічності пов’язана із завданням щодо 
створення загальнодержавного веб-порталу з питань соціально-трудових відносин з розміщенням на ньому 
існуючих інформаційних ресурсів, які б максимально і всебічно висвітлювали всі аспекти функціонування 
сфери праці в Україні. Реалізація принципу зовнішнього доповнення інформаційних ресурсів спрямована на 
встановлення норми щодо ефективності функціонування системи адміністративно-правового регулювання 
і зворотного зв’язку для її оцінювання в часі з метою внесення необхідних змін [9, с. 44]. Саме такий підхід, 
на наш погляд, забезпечить динамічність функціонування та розвитку сфери праці, а також відповідність її 
умовам і вимогам сьогодення. Важливим принципом адміністративно-правового регулювання сфери праці 
слід вважати також принцип постійного розвитку його інформаційних ресурсів. 

Таким чином, для якісного інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративно-правового регу-
лювання сфери праці в Україні реалізація зазначених вище принципів забезпечить, максимальну, всебічну, 
якісну і належну поінформованість як суб’єктів адміністративно-правового регулювання, так і суспільства, 
особливо працюючих громадян, а також дозволить оптимізувати витрати часу на пошук необхідних ресурсів 
і забезпечити повноту визначення відповідних інформаційних джерел.

Державна служба України з питань праці забезпечує конфіденційність своєї інформації та використо-
вує у своїй роботі ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформ-
лення»; ДСТУ 4302:2004 «Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних про-
грам» (ISO/IEC 6592:2000, MOD); ДСТУ 3986:2000 (ISO 8879:1986) «Інформаційні технології. Електронний 
документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки» (SGML) та рекомендаціями. Основними завдан-
нями управління є: забезпечення формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування; забезпечення технологічного та методологіч-
ного супроводу інформаційної взаємодії з органами виконавчої влади; формування, ведення, адміністру-
вання, організаційно-методична підтримка, поточна експлуатація програмного забезпечення, прикладних 
підсистем інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, баз даних, що використо-
вуються органами Фонду; здійснення моніторингу відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язко-
вому державному соціальному страхуванню, та забезпечення захисту інформації в цих системах [10].

Сьогодні система збирання, обробки та ведення інформації Державною служба України з питань праці 
складається з інформаційно-технологічних підсистем: автоматизованої системи персоніфікованого обліку 
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внесків (СПОВ); автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій 
(АСОПД); системи призначення та виплати пенсій деяким категоріям громадян; автоматизованої системи 
обліку сплати страхових внесків і центрального сховища обліку сплати страхових внесків (АРМ ОССВ); 
системи реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (АСЕДО).

Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності установ Державної служби України 
з питань праці випливають із загальних принципів економіко-аналітичної діяльності і включають: інтегро-
ваність, гнучкість, надійність, стабільність функціонування засобів інформатизації; типізацію засобів інфор-
матизації та інформаційних технологій щодо обробки даних про осіб, які перебувають на обліку в органах 
праці та соціального захисту населення; повноту і достовірність інформаційних ресурсів, забезпечення їх 
цілісності; надійність відомчого та міжвідомчого обміну інформацією в системі соціально-трудових відно-
син; своєчасність та повноту надання інформаційних послуг користувачам; захист інформації від несанкці-
онованого доступу. Розроблена і впроваджена Державною службою України з питань праці інформаційна 
система персоніфікованого обліку відомостей щодо застрахованих осіб займає ключове місце у багатовек-
торній системі заходів для покращення соціального страхування в державі. 

Сьогодні перед Державної служби України з питань праці стоять нові, перспективні завдання. Крім 
тих, що мають стратегічний характер, є ціла низка тактичних завдань, спрямованих насамперед на покра-
щення якості обслуговування громадян та якості самої роботи служби. Безумовно, найважливішим завдан-
ням є забезпечення взаємодії в єдиному інформаційному просторі, який дає змогу поєднати дані різних 
систем. При цьому необхідно виключити ризики несанкціонованого та неконтрольованого втручання у бази 
даних [11, с. 43]. Але це стосується внутрішнього використання інформаційних ресурсів.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» у 2011 р. створений Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування [12]. Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України 
від 18 липня 2014 р., зареєстроване в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2014 р., визначає порядок фор-
мування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) з метою забезпечення ведення єдиного обліку застрахованих 
осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх ідентифікації, накопичення, 
зберігання та автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування та про набуття застрахованими особами права на отримання 
страхових виплат та порядок надання інформації з Реєстру застрахованих осіб [13].

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. про Єдину інформаційну систему соці-
альної сфери відповідно до завдань, постановляє забезпечити організацію робіт щодо: модернізації цен-
тру обробки даних та створення резервного центру обробки даних Пенсійного фонду України; оновлення 
парку комп’ютерної техніки територіальних управлінь Пенсійного фонду України; технічного та консуль-
тативного супроводження процесу міграції в централізовану підсистему «Призначення та виплата пенсій» 
Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України даних з автоматизованої сис-
теми обробки пенсійної документації; підтримки комплексної системи захисту інформації, взаємодії інфор-
маційних систем відповідно до законодавства; створення механізму надання з реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації органам праці 
та соціального захисту населення; розроблення та впровадження технологій єдиної централізованої сис-
теми аналітики та управління фінансами у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування та реалізації можливості створення технології обробки інформації для видачі посвідчення 
застрахованої особи та їх обліку [14].

З метою виконання пріоритетних завдань Державної служби України з питань праці необхідно забез-
печити умови щодо розширення доступу застрахованих осіб до їхніх персональних даних у системі персоні-
фікованого обліку [15, с. 40]. Архітектура інформаційних систем Державної служби України з питань праці 
визначається ієрархічною її структурою. На найвищому рівень в ієрархії перебуває Центральний апарат 
Державної служби України з питань праці. Він керує роботою територіальних управлінь. У свою чергу, 
територіальні управління керують роботою інспекцій. З точки зору введення, зберігання та передачі даних, 
таку сформовану трирівневу модель фактично доповнює рівень «інспектор». Отже, можна стверджувати, 
що інформаційна система має чотирирівневу ієрархічну структуру і складається з функціонально заверше-
них підсистем. Кожна підсистема інформаційної системи має свої особливості. Найочевиднішою є орієнта-
ція підсистем на рівні ієрархічної.

Таким чином, щодо інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративно-правового регулю-
вання соціально-трудових відносин доречно визначити наступні першочергові завдання: побудова системи 
електронного технологічного та загального документообігу, котра передбачає використання електронних 
документів; створення та актуалізація центрального електронного архіву документів (далі - ЦЕАД); роз-
робка та поетапне впровадження системи електронного подання матеріалів заявок із застосуванням електро-
нного цифрового підпису; створення єдиного централізованого електронного реєстру вхідних документів 
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(заявочних первинних та вторинних); створення ряду інформаційно-реєстраційних та інформаційно-довід-
кових систем для потреб сфери соціально-трудових відносин, а також для інформаційно-інформаційного 
забезпечення сфери соціально-трудових відносин. ЦЕАД є основним структурним підрозділом системи 
електронного технологічного документообігу, призначеним для зберігання, генерації, обробки та пошуку 
електронних документів, що стосуються сфери пенсійного забезпечення. Тут накопичуються як первинні, 
так і вторинні матеріали (документи) щодо заявок. Формати представлення документів дозволяють здійс-
нювати їх пошук за ключовими словами, номерами та датами. Так вирішується задача організації «електро-
нного досьє» заявок. Документи зберігаються як в цифрованому вигляді, так і у в форматі зображення, що 
дозволяє отримати копію оригінального документа.

Висновки. Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпечення процесу адміністративно-правового 
регулювання у сфері праці являє собою сукупність процесів з підготовки і надання відповідному суб’єкту 
адміністративно-правового регулювання своєчасної, достовірної та повної спеціально підготовленої інфор-
мації для вирішення управлінських, наукових, технічних та інших завдань у відповідності з етапами їх 
розв’язання із заданою періодичністю. З метою підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення 
процесу адміністративно-правового регулювання у сфері праці слід розширити функціональні можливості 
діючих баз даних. Існує потреба у створенні нових баз даних, зокрема, всі нововведення в установах соці-
ального захисту населення мають на меті створення єдиного формату обслуговування в установах Держав-
ної служби України з питань праці по всій країні, що полегшує й удосконалює роботу органів державного 
фінансового контролю. Також зазначені заходи з використання спеціалістами Державної служби України 
з питань праці разом зі страхувальниками новітніх інформаційних технологій дозволяють забезпечити кож-
ній працюючій людині отримання правильно обрахованих виплат.
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