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МіжНародНа НаукоВо-практичНа коНфереНція 
“електроННий докуМеНт: актуальНі заВдаННя

та практичНе ВпроВаджеННя
(життєВий цикл електроННого докуМеНта)”

11–12 жовтня 2012 р. у м. Києві згідно з Планом спільних заходів 
між Державною архівною службою України та федеральним архівним 
агентством (російська федерація) на 2011–2013 рр.1 відбулася міжна-
родна науково-практична конференція “електронний документ: акту-
альні завдання та практичне впровадження (життєвий цикл електрон-
ного документа)”.

організаторами конференції виступили Державна архівна служба 
України, національна академія державного управління при Президен-
тові України, Український науково-дослідний інститут архівної спра-
ви та документознавства, центральний державний електронний архів 
України. захід відбувся за підтримки: ТоВ “арт-мастер”, ТоВ “фол-
гат”, ТоВ “оСГ рекордз менеджмент”, ТоВ “Электронные офисные 
Системы”, Видавництво “HRD”.

Відкриття конференції відбулося 11 жовтня в приміщенні наці-
ональної академії державного управління при Президентові України. 
Гостями конференції стали близько 150 учасників, серед яких пред-
ставники державних органів виконавчої влади та органів управління 
суб’єктів України, місцевого самоврядування, комерційних організа-
цій, засобів масової інформації. форум привернув увагу цілої низки 
провідних науковців. У конференції брали участь провідні вчені, пред-
ставники архівних служб та установ, навчальних і наукових закладів з 
естонії, Литви, республіки Білорусь, республіки Казахстан, російської 
федерації, СШа.

Головна мета конференції полягала в обговоренні актуальних тео-
ретико-методологічних та практичних проблем впровадження електро-
нних документів, що постають перед документознавцями й архівістами 
на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства, окреслення 
можливих шляхів вирішення зазначених проблем.

робота конференції відбувалася у форматі двох пленарних засідань 
та трьох наукових секцій. Також було організовано виставки продукції 
приватних компаній, що працюють у сфері електронного документоо-
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бігу та збереженості електронних документів, друкованих видань Укра-
їнського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-
знавства.

на відкритті конференції з вітальним словом до учасників зверну-
лися: перший віце-президент національної академії державного управ-
ління при Президентові України, доктор політичних наук, заслужений 
економіст України Костянтин Ващенко; заступник Голови Державної 
архівної служби України ольга музичук; керівник управління роботи 
з документами Головного управління документального забезпечення 
адміністрації Президента України марина фролова, директор Депар-
таменту забезпечення документообігу, контролю та роботи зі звернен-
нями громадян Секретаріату Кабінету міністрів України олег Коваль, 
директор центрального державного електронного архіву України оле-
на Ус.

зокрема, Костянтин Ващенко зазначив, що сучасні технології елек-
тронного урядування є однією із технологічних основ інформаційного 
суспільства, до яких передові країни світу давно вже адаптували свої 

У президії (зліва направо): директор Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства олександр Гаранін, заступник Голови 
Державної архівної служби України ольга музичук, перший віце-президент 

національної академії державного управління при Президентові України Костянтин 
Ващенко, директор центрального державного електронного архіву України олена 

Ус, директор Департаменту забезпечення документообігу, контролю та роботи
зі зверненнями громадян Секретаріату Кабінету міністрів України олег Коваль

та завідувач відділу документознавства Всеросійського науково-дослідного
інституту документознавства та архівної справи Віра ірітікова.
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системи державного управління. Саме тому в Україні також постало 
питання впровадження і розвитку електронного урядування, однією з 
передумов якого є застосування електронного документообігу в дер-
жавному управлінні. ольга музичук у своєму виступі підкреслила, що 
до участі у конференції запрошено широке коло фахівців, чільне місце 
серед яких посідають архівісти, оскільки саме вони найкраще розумі-
ють, з якими проблемами можуть зіткнутися органи виконавчої вла-
ди при передаванні електронних документів на державне зберігання, а 
архівні установи – при довговічному зберіганні архівних електронних 
документів.

на пленарному засіданні 11 жовтня 2012 р. із доповідями висту-
пили: директор Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства, кандидат історичних наук олександр 
Гаранін, заступник директора історико-архівного інституту російсько-
го державного гуманітарного університету, кандидат історичних наук, 
доцент олена алєксєєва, завідувач відділу документознавства Всеро-
сійського науково-дослідного інституту документознавства та архів-
ної справи, експерт Гільдії управляючих документацій Віра ірітікова, 
лектор відділу інформаційної освіти Вільяндиської академії культури 

Доповідь виголошує заступник віце-президента національної академії державного 
управління при Президентові України андрій Семенченко (крайній справа),
в центрі – лектор інституту книгознавства та документознавства факультету 

комунікацій Вільнюського університету, головний спеціаліст відділу нагляду за 
документообігом нового державного архіву Литви Дануте Контрімавічене (Литва), 

ліворуч – експерт і розробник рішень, начальник відділу аналізу та методології 
компанії “еоС” олена антошечкіна (російська федерація).
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Тартуського університету Вейко Берендсен, керівник відділу інформа-
ційних технологій КДУ “Державний архів” управління архівів і доку-
ментації Східно-Казахстанської області інесса носова, лектор книго-
знавства та документознавства факультету комунікацій Вільнюського 
університету, головний спеціаліст відділу нагляду за документообігом 
нового державного архіву Литви Дануте Контрімавічене, заступник ві-
це-президента національної академії державного управління при Пре-
зидентові України, доктор наук з державного управління, професор 
андрій Семенченко, заступник директора центрального державного 
електронного архіву України, кандидат історичних наук Юрій Ков-
танюк, провідний аналітик комп’ютерних систем ТоВ “арт-мастер” 
Світлана Кузнєцова, експерт і розробник рішень, начальник відділу 
аналізу та методології ТоВ “Электронные офисные Системы” олена 
антошечкіна. 

заступник директора історико-архівного інституту російського дер-
жавного гуманітарного університету олена алексєєва у своїй доповіді 
“Правове регулювання роботи з електронними архівними документами 
в російській федерації” відзначила, що в результаті розвитку інфор-
маційних і телекомунікаційних технологій електронний документообіг 
набув значного поширення у всіх сферах життя суспільства. Проте іс-
нує загроза втрати ретроспективної документальної спадщини сучас-

Доповідь лектора відділу інформаційної освіти Вільяндиської академії культури 
Тартуського університету Вейко Берендсен (естонія), праворуч – керівник 

відділу інформаційних технологій, КДУ “Державний архів” управління архівів і 
документації Східно-Казахстанської області інесса носова (республіка Казахстан).
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ним суспільством, оскільки архівна галузь ще не повною мірою готова 
до викликів технічного прогресу. ця проблема актуальна для архівних 
служб усього світу, і її вирішення на рівні застосовуваних методів і 
технологій архівного зберігання електронних документів ще далеке від 
завершення. 

Керівник відділу інформаційних технологій управління архівів і 
документації Східно-Казахстанської області інесса носова у доповіді 
“електронний архів у Східно-Казахстанській області” зазначила, що 
інформатизація архівів неможлива без технічної інфраструктури. В да-
ний час технічне оснащення державних архівів Східно-Казахстанської 
області відповідає всім необхідним вимогам для того, щоб Державною 
установою “Управління архівів і документації Східно-Казахстанської 
області” та державними архівами Казахстану електронна державна по-
слуга “Видача архівних довідок” надавалася через веб-портал “електро-
нного уряду”. 

Після пленарного засідання робота продовжилась за трьома секцій-
ними напрямами: “електронні документи і теоретичні питання доку-
ментознавства і архівознавства”, “електронний документ у документа-
ційній системі установи та проблеми архівного зберігання електронного 
документа”, “законодавче регулювання у сфері електронного докумен-

Доповідь виголошує заступник директора центрального державного
електронного архіву України Юрій Ковтанюк.



інформація і рецензії 207

тообігу”. Доповідачі та учасники секцій мали можливість поділитися 
своїми доробками, запозичити досвід колег та подискутувати.

модераторами секції “електронні документи і теоретичні питання 
документознавства і архівознавства” були відзначені доповіді завідува-
ча відділу документознавства Казанського державного енергетичного 
університету, кандидата історичних наук, доцента Галини Двоєносової 
“Документ як інформаційний об’єкт і соціальний феномен”, завідувача 
відділу документознавства Білоруського науково-дослідного інституту 
документознавства та архівної справи андрія Сукача “Повідомлення 
електронної пошти як частина документального фонду організації”, 
асистента кафедри документознавства і інформаційної діяльності іва-
но-франківського національного технічного університету нафти і газу 
оксани Лаби “До визначення поняття “електронне діловодство”.

найбільший інтерес та обговорення під час роботи секції “елек-
тронний документ у документаційній системі установи та проблеми 
архівного зберігання електронного документа” викликали наукові до-
повіді: “Підготовка оперативного електронного документа до архівного 

Представники делегації республіки Казахстан (зліва направо): начальник відділу 
з роботи з архівами юридичних осіб центрального державного архіву Комітету 
інформації та архівів міністрерства зв'язку та інформації республіки Казахстан 

Ляззат аміргожина, директор центрального державного архіву науково-технічної 
документації Гуляйхан Сарсенова, заступник директора центрального державного 

архіву науково-технічної документації Баян Жуматаєва, заступник директора
центру науково-технічної інформації з документознавства та архівної справи 

Комітету інформації та архівів міністерства зв’язку та інформації
республіки Казахстан Турар абуталієв.



інформація і рецензії208

зберігання” (ніна Казієва, аналітик комп’ютерних систем ТоВ “арт-
мастер” (Україна)), “Доступ державних архівів до електронних доку-
ментів наф, що знаходяться на зберіганні в центральному державному 
електронному архіві України” (олег загородній, головний спеціаліст 
сектору використання інформації документів центрального державно-
го електронного архіву України), “механізми здійснення електронного 
документообігу в місцевих органах виконавчої влади: практика впрова-
дження” (Володимир Ключевський, начальник відділу контролю Хер-
сонської обласної державної адміністрації).

за результатами роботи секцій були прийняті наступні рекоменда-
ції, частина з яких була внесена до резолюції конференції:

• продовжити роботу над визначенням правового статусу доку-
ментів з електронними носіями;

• посилити роботу з джерелами комплектування архіву з метою 
обліку їх потреб у знищенні документів нетривалого строку збе-
рігання;

• прискорити прийняття нормативно-правових актів, що унормо-
вують організацію електронного документообігу, роботу з елек-
тронними документами в діловодстві і підготовку їх передачі на 
архівне зберігання;

модератори секції "електронні документи і теоретичні питання документознавства 
та архівознавства" (зліва направо): директор інституту державного управління 
і права Київського національного університету культури і мистецтв Валентина 

Бездрабко, завідувач відділу документознавства Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства Сергій Кулешов.



інформація і рецензії 209

• продовжити роботу над розвитком термінологічного апарату;
• посилити науково-дослідну роботу, пов’язану з архівним збері-

ганням електронних документів.
заступник Голови Державної архівної служби України ольга му-

зичук підбила підсумки засідання секцій. Виступи доповідачів засвід-
чили, що за останні два роки покращилося науково-методичне забезпе-
чення електронного документообігу, виконано ряд науково-дослідних 
проектів, підготовлено проекти нових нормативно-правових актів, що 
унормовують електронний документообіг, роботу з електронними до-
кументами у діловодстві, їх підготовку до передавання на архівне збе-
рігання, нормативні акти щодо приймання-передавання електронних 
документів на архівне зберігання до державних архівів, їх облік, збері-
гання та доступ до них. 

Другий день роботи конференції відбувався у приміщенні комплек-
су споруд центральних державних архівних установ України у форма-
ті пленарного засідання. модераторами виступили заступник Голови 
Державної архівної служби України ольга музичук та директор Укра-
їнського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-
знавства, кандидат історичних наук олександр Гаранін.

Тематика виступів охоплювала проблеми вибору технологій збері-
гання електронної інформації (Юрій забенько – “До питання про вибір 

Під час пленарного засідання конференції в приміщенні комплексу споруд 
центральних державних архівних установ України.

12 жовтня 2012 р.



інформація і рецензії210

технологій довгострокового зберігання електронної інформації”, Петро 
марченко та андрій Чекатков – “Уніфікований інформаційний об’єкт 
для обміну та зберігання електронних документів”), зберігання аудіові-
зуальних документів (Тетяна Ємельянова – “Проблеми архівного збе-
рігання оцифрованих аудіовізуальних документів”, оксана Хандошко – 
“збереження аудіовізуальної спадщини – світовий досвід в оцифровці”), 
захисту інформаційних систем (Тарас Курпрунець – “новий погляд на 
системи термінального доступу як на засіб покращення показників на-
дійності, сукупної вартості володіння та захищеності інформаційних 
систем в архівній галузі України”), методики відображення інформації, 
що міститься в електронних документах (андрій Баранцев – “Пошук 
та відображення інформації на растрових зображеннях текстів, що міс-
тяться в електронних документах”). обговорення наукових доповідей 
на засіданні пройшло на високому науковому рівні, в рамках дискусій 
з поміркованою полемікою та великим зацікавленням.

Після підбиття підсумків роботи конференції, які провела заступ-
ник Голови Державної архівної служби України ольга музичук, на 
учасників чекала екскурсія до національного Києво-Печерського істо-
рико-культурного заповідника.

У результаті роботи міжнародної науково-практичної конферен-
ції було прийнято резолюцію2, де виділені спільні проблеми у сфері 

Учасники міжнародної науково-практичної конференції “електронний документ: 
актуальні завдання та практичне впровадження (життєвий цикл електронного 

документа)” в приміщенні комплексу споруд центральних державних
архівних установ України. 12 жовтня 2012 р.
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управління документаційними процесами в різних країнах та окреслено 
шляхи вирішення проблем впровадження електронного документообі-
гу. Конференція відбулася на високому науковому й організаційному 
рівнях, цікаво й насичено, що відзначали господарі та гості, які плідно 
попрацювали на пленарних засіданнях та секціях і поверталися додому, 
збагачені корисним досвідом та цікавими ідеями.

1 План спільних заходів Державної архівної служби України і федерального 
архівного агенства (російська федерація) на 2011–2013 рр. від 14 квітня 
2011 р. [електронний ресурс]. – режим доступу – http://undiasd.archives.gov.
ua/doc/plan.pdf. – назва з екрана.

2 резолюція міжнародної науково-практичної конференції “електронний 
документ: актуальні завдання та практичне впровадження” (життєвий 
цикл електронного документа). [електронний ресурс]. – режим доступу –
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/konferenciji/2012_10_11-12_rezol_ua.pdf. – 
назва з екрана.


