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ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Досліджено особливості організації документаційного процесу 

природоохоронної діяльності в Україні. Визначено проблеми 

документаційного забезпечення об’єктів ПЗФ та запропоновано шляхи їх 

вирішення. 
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В умовах безперервного удосконалення документаційної 

діяльності завдяки інформаційним електронним технологіям, 

програмному забезпеченню, керівництво об’єктів природно-

заповідного фонду (біосферні та природні заповідники, національні 

природні парки, парки-пам’ятники та ін.) змушені активно реагувати 

на сучасні потреби суспільства та оперативно оновлювати 

документаційні процеси з метою підвищення ефективності 

функціонування природоохоронної установи.  

Найбільш повно процес документаційного забезпечення 

природоохоронної діяльності характеризує визначення, надане 

Т.В. Кузнєцовою. Документаційне забезпечення, за визначенням 

автора, – це комплекс документів і методів, способів і процесів роботи 

з ними, що здійснюється установами, організаціями і різного роду 

підприємствами у ході виконання ними своїх функцій і завдань [5; 9]. 

Особливість документаційного забезпечення природоохоронної 

діяльності полягає у тому що об’єкт документаційного процесу – 

документ, – розглядається у широкому його розумінні, як будь який 

матеріальний об’єкт, що використовується для передачі інформації у 

суспільстві. Тобто, документаційне забезпечення об’єктів природно-

заповідного фонду (далі – об’єкти ПЗФ) характеризується наявністю як 

традиційних (паперовий носій), так і спеціальних документів 

(притаманні лише даному виду діяльності; будь який матеріальний 

носій).  

Основним нормативно-правовим документом, що регламентує 

процес створення та використання традиційних, паперових документів 

у діяльності об’єктів ПЗФ є Інструкція з діловодства в Міністерстві 

екології та природних ресурсів України, затверджена наказом 
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Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.09.2012 № 

473 [2]. 

До спеціальних документів природоохоронної діяльності, як 

зазначає О.М. Шуміло, відносяться: офіційні вивіски об’єктів ПЗФ, 

інформаційно-охоронні знаки, межові охоронні знаки, інформаційні 

щити та ін. [7; 339]. Також такими документами, на думку 

В.Б. Степаницького є: путівники по екологічним тропам і маршрутам, 

буклети, довідкові матеріали та ін. [6]. 

Створення та використання спеціальних документів 

регламентовані рядом нормативних актів:  

- Закон України «Про природно-заповідний фонд України» 

від 16.06.1992 № 2456-ХІІ (поточна редакція 26.04.2014) [1]; 

- Наказ Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України «Про затвердження Положення про єдині 

державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-

заповідного фонду України» від 29.03.1994 № 30 [3]; 

- Наказ Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України «Про затвердження Положення про 

рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України» від 22.06.2009 № 330 [4] та ін. 

Зважаючи на особливості документаційного забезпечення 

природоохоронної діяльності, здійснення документаційних процесів 

об’єктів ПЗФ можливо лише за умов відповідного нормативного 

регулювання. Значна кількість нормативно-правових актів, до яких 

змушені звертатись працівники об’єктів ПЗФ з метою створення 

відповідного документу, суттєво знижують ефективність та 

оперативність виконання роботи, потребує додаткових ресурсів 

(юридична консультація). Тому, постає необхідність в розробці 

зведеного нормативного документу для організації діловодства  в 

Міністерстві екології та природних ресурсів і підпорядкованих йому 

об’єктах ПЗФ, в якому буде передбачено правила створення і 

використання традиційних та спеціальних документів 

природоохоронної діяльності. 
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Важливою проблемою документаційної діяльності об’єктів ПЗФ 

є відсутність кваліфікованих кадрів. Впровадження нових методів та 

технологій роботи з документами передбачає систематичне 

підвищення кваліфікації працівників сфери діловодства. Однак,  це 

потребує додаткових витрат часу та коштів, що значно ускладнює 

процес вирішення даної проблеми. Як один із способів організації 

ефективного документообігу об’єктів ПЗФ є залучення сторонніх 

кваліфікованих спеціалістів – фірм-аутсорсерів. Це дозволить 

скоротити витрати та підвищити ефективність виконання роботи за 

рахунок скорочення штату та застосування інноваційних технологій. 

Відсутність у персоналу кваліфікованих навичок організації 

документаційних процесів за допомогою нових інформаційних 

технологій породжує проблему неможливості здійснення 

електронного документообігу як окремим об’єктом ПЗФ так і усіма 

учасниками природоохоронної діяльності в Україні. Електронний 

документообіг в об’єктах ПЗФ не має налагодженої системи та 

використовується лише для здійснення окремих процесів. Для 

вирішення даної проблеми необхідна організація системи 

електронного документообігу природоохоронної діяльності України, 

учасниками якої будуть керівні установи (Кабінет Міністрів України 

та Міністерство екології та природних ресурсів), підпорядковані їм 

об’єкти ПЗФ (заповідники, національні природні та регіональні парки 

та ін.), центральні органи виконавчої влади (державні інспекції, 

служби, агентства та ін.), а також контролюючі органи (прокуратура та 

ін.). Організація такої системи значно підвищить ефективність 

здійснення функції документозабезпечення на всіх рівнях структури 

природоохоронної діяльності. 

Заключний етап роботи з документами, – організація процесу 

архівного зберігання, – також потребує удосконалення. Керівництво 

об’єктів ПЗФ змушені самостійно вирішувати проблеми забезпечення 

належних умов зберігання документів, що вийшли з активного ужитку. 

Однак через відсутність додаткових приміщень та необхідних умов 

зберігання, вирішити дану проблему самостійно об’єкти ПЗФ не в 
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змозі. Тому, необхідно на рівні керуючих органів розробити 

нормативні документи (правила, інструкція), що будуть регулювати 

процес передачі архівних документів у спеціалізовані установи на 

зберігання. 

Дослідження особливостей документаційного забезпечення 

природоохоронної діяльності дозволяє зробити висновок, що 

проблеми, які виникають в роботі з документами полягають у 

відсутності налагодженої системи роботи всередині самої структури 

природоохоронної діяльності України. Удосконалення процесу 

документаційного забезпечення на рівні Міністерства шляхом 

впровадження регламентуючих документів, покращення якості знань 

працівників об’єктів ПЗФ значно підвищить ефективність здійснення 

діяльності усіх підрозділів природоохоронних структур та загалом 

природоохоронної діяльності в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

У статті описано основні етапи впровадження електронного 

документообігу в органах місцевого самоврядування України. Визначено 

переваги та недоліки впровадження електронного документообігу в 

органах місцевого самоврядування України. 

Ключові слова: електронний документообіг, система електронного 

документообігу, органи місцевого самоврядування. 

В статье описаны основные этапы внедрения электронного 

документооборота в органах местного самоуправления Украины. 

Определены преимущества и недостатки внедрения электронного 

документооборота в органах местного самоуправления Украины. 

Ключевые слова. Электронный документооборот, система 

электронного документооборота, органы местного самоуправления. 

In the article the main stages of electronic document management in local 

government in Ukraine are described. Advantages and disadvantages of 

electronic document management in Ukrainian local government are defined. 

Key words: Electronic document management, electronic document 

management system, local government. 
 

В умовах інформатизації суспільства щоденний потік документів 

до підприємств, установ та організацій з кожним днем безперервно 

зростає. Внаслідок цього зростає необхідність запровадження новітніх 
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