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ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СТРУКТУРІ ВЛАДИ: 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Розглядається  сучасний  стан  функціонування  електронного  
документообігу  в  аспекті  зв’язків  з  громадськістю,  шляхи  вдосконалення,  
впровадження нових систем та модулів, перспективи цього напрямку.
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З  розвитком  інформаційних  технологій,  у  будь-якій  сфері 
життєдіяльності людини стало важливо створення ефективних електронних 
інформаційних  систем,  які  б  забезпечували  своєчасність  отримання, 
використання інформації, швидкість її обробки, а також створити відповідний 
контроль.  Однією  з  найбільш  відповідальною  сферою,  де  такі  системи 
повинні працювати надійно є державне управління, зокрема районні державні 
адміністрації. Сьогодні як ніколи стає актуальним створення веб-сайтів, що є 
частиною системи електронного документообігу у цій галузі. 

Аналіз, що був проведений по Харківській області, показав, що на даний 
час  свої  представництва у мережі  Інтернет мають усі  без  винятку районні 
органи  влади [4],  але  їх  контент  та  сервісні  можливості  носять  суто 
інформаційний характер. Актуальність проблеми в тому, що у жодному з них 
не реалізована система взаємодії з населенням за принципом інтерактивності. 
Більшість  з  цих  веб-сайтів  обмежуються  всього  одним  посиланням 
«Зворотній зв’язок», де можна лише переглянути графіки особистих прийомів 
та  довідник  телефонних  номерів.  У  найкращому  випадку  є  можливість 
написати листа і напевно тільки адміністратору сайта. 

Знаходячись  на  такій  ланці  розвитку  веб-сервісів,  Україна  суттєво 
відстає  від  європейських  держав  і  Російської  Федерації,  у  яких 
функціонування  системи  взаємодії  влади  з  населенням  вже  на  достатньо 
високому рівні.  Окрім доступності  Інтернету,  реалізовано чимало проектів, 
що  дозволяють  здійснювати  ефективну  роботу  у  сфері  держпослуг. 
Безумовно, для їх ефективної роботи треба мати високий рівень доступності 
мережі  Інтернет  серед  населення  та  надійні  технічні  комунікації. 
Мінімальною задачею органів влади повинен стати вільний доступ до мережі 
хоча б в адміністративних приміщеннях району, що, нажаль, в повній мірі не 
реалізується в жодному з районів Харківської області. 
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На  основі  існуючих  інтернет-сайтів  райдержадміністрацій  в  системі 
електронного документообігу слід створити модуль «Електронна громадська 
приймальня»,  що  являє  собою  багатофункціональний  центр  надання 
державних послуг, які, по суті, є розвитком принципу «одного вікна». За його 
допомогою жителі будуть мати можливість отримувати довідки, документи 
різних організацій в одному місці. Все це заощадить час громадянина та буде 
запобігати  проявам  бюрократії  та  корупції.  Робота  цього  модулю  буде 
полягати  в  е  консультуванні  громадян  з  питань  надання  держпослуг; 
організації  прийому,  обробки  та  видачі  документів.  Це  може  суттєво 
підвищити  якість  електронного  документообігу  в  цих  організаціях,  так  як 
окрім  спілкування  з  працівниками  держустанов  в  режимі  онлайн,  буде 
можливість  висловлювати побажання,  скаржитись,  отримувати відповіді  на 
запитання.  У  той  час,  коли  стандарти  традиційного  документообігу 
припускають розгляд звернення громадянина в місячний термін, інтерактивні 
сервіси дозволяють зменшити цей час у три-чотири рази. Вже через 10 днів 
заявник  може  розраховувати  на  отримання  відповіді  по  суті.  Ще  однією 
важливою  складовою  в  організації  такого  виду  веб-сервісів,  сьогодні  стає 
придатність його використання через смартфони та планшети. Наприклад, на 
московських державних порталах, громадянів, що звертаються до влади через 
мобільні пристрої, вже становить більше 55% [1]. 

Одним із шляхів реалізації проекту впровадження модулю «Електронна 
громадська приймальня» у структурі системи електронного документообігу є 
організація роботи відповідних веб-сервісів на офіційних сайтах державних 
організацій. На відміну від європейських країн, Україна до сьогодні не має 
законодавчого підґрунтя для функціонування такої системи.  Всі  електронні 
документи, що будуть проходити таким чином, не будуть мати офіційного та 
юридичного  статусу,  так  як  у  Законі  України  під  зверненням громадянина 
розуміється  викладені  в  письмовій  або  усній  формі  (викладеним 
громадянином  і  записаним  посадовою  особою  на  особистому  прийомі) 
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги [2].  Сьогодні є спроби 
вдосконалити  законодавство.  Реєструються  законопроекти,  метою  яких  є 
вдосконалення  механізму  реалізації  конституційного  права  на  участь  в 
управлінні державними справами та звернення до органів державної влади, 
місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  шляхом 
надання права надсилати звернення в електронній формі [3].

Іншим шляхом може бути функціонування електронних терміналів. Така 
технологія  використовується,  наприклад,  у  Харківській  міській  раді,  де 
прийом документів на паперових носіях від депутатів міськради проходить 
через спеціальний пристрій, який виконує функції розпізнавання, сканування 
інформації,  внесення  в  єдиний  реєстр  документів  ради,  відмічання  на 
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документі  про  прийняття  в  обробку  та  видавання  його  власникові.  Таким 
чином окрім економії часу та трудових ресурсів, система строго контролює 
хід виконання кожного документа. Саме на прикладі цього пристрою можна 
впроваджувати  аналогічні  системи  в  органах  влади  районного  рівня,  у 
площині «влада-громадянин».

Слід відзначити, що Україна має достатні технологічні передумови для 
розвитку електронного документообігу саме в структурі державної влади та 
доведення  його  до  рівня  стандартів  країн  Євросоюзу.  Впровадження 
вищевказаних  систем  має  чимало  переваг,  серед  яких:  можливість 
організовувати  продуктивну  роботу  з  інформаційними  ресурсами,  що 
формуються  з  різних  джерел; підвищити  ефективність  взаємодії  владних 
структур з громадянами, функціонування усіх складових системи державного 
управління: прискорити рух документів, забезпечити своєчасність їх розгляду, 
скоротити  строки  підготовки  та  прийняття  управлінських  рішень  шляхом 
автоматизації процесів колективного створення та використання документів, 
підвищити якість рішень за рахунок надання виконавцю максимально повної 
бази  документів,  значно  знизити  витрати  на  розмноження,  передачу  і 
збереження копій паперових документів,  а  отже й підвищити ефективність 
роботи,  як  окремих  державних  службовців,  так  і  конкретного  органу 
державної влади.
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ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС «АРХІВИ УКРАЇНИ» 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСТУПУ

ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

Стаття розглядає інформаційний ресурс– веб-портал «Архіви України»  
як  інструмент  доступу  та  популяризації  національної  документальної  
спадщини України, в першу чергу здобутків архівної галузі.  Автор аналізує  
окремі рубрики електронного ресурсу, окреслюючи можливості користувачів  
для інтелектуального доступу до документів Національного архівного фонду,  
а також ряду електронних ресурсів, публікацій, проектів та баз даних.

Ключові  слова: веб-портал  «Архіви  України»,  архівна  галузь,  архів,  
інтелектуальний доступ, довідковий апарат

Документальна  спадщина  України  охоплює  три  складові:  архівну, 
бібліотечну  та  музейну.  Разом  вони  є  невід’ємною  (і  чи  не  основною) 
частиною культурної спадщини України, що є надбанням українського народу 
та світу. Архівна галузь більше подібна до музейної з точки зору унікальності 
одиниць  зберігання.  Однак  з  точки  зору  потенційної  інформативності 
ресурсів архівна та бібліотечна справа мають більше спільного. Саме тому 
процеси інформатизації обох галузей відбуваються надзвичайно інтенсивно, 
причому традиційно архіви з певним часовим інтервалом наслідують моделі і 
підходи,  застосовувані  у  бібліотеках.  Розглянемо  детальніше  вітчизняний 
електронний інформаційний ресурс архівної галузі «Архіви України», якому 
цього  року  виповнюється  13  років  і  з’ясуємо,  чи  виконує  він  функції 
ефективного  оперативного  інформування  архівістів  та  інших  груп 
користувачів. 

Офіційний веб-портал «Архіви України» виник у результаті комплексу 
організаційно-правових заходів пов’язаних з інформатизацією архівної галузі 
і на сьогодні є потужним профільним інформаційним ресурсом, який містить 
величезний масив  різнопланових відомостей  про документальну  спадщину 
України. За влучним висловом А.Кисельової, «веб-сайт «Архіви України» це 
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