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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. 
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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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систем, здатних за невеликий проміжок часу обробляти величезний 

масив даних. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може бути 

запровадження систем електронного документообігу на підприємствах 

та організаціях України. Надзвичайно важливим є впровадження 

електронного документообігу в органах державної влади, зокрема в 

органи місцевого самоврядування, адже це дозволить підвищити 

результативність функціонування всіх елементів державного 

управління.  

Сучасне значення електронного документообігу викликає 

значний науковий інтерес. Процеси електронного документообігу 

досліджували такі науковці, як Г. Асєєв, М. Вемічкевич, І. Золотарьова, 

О. Матвієнко, М. Цивін та ін. Особливості, проблеми та перспективи 

впровадження електронного документообігу в органах місцевого 

самоврядування викладено в наукових працях таких сучасних вчених, 

як Б. Барановський, І. Двойленко, В. Корнута, В. Писаренко та ін. Хоча 

питанням електронного документообігу цікавились багато науковців, 

проте в Україні проблеми організації електронного документообігу в 

органах місцевого самоврядування ще недостатньо вивчені. 

Мета статті: характеристика впровадження електронного 

документообігу в органах місцевого самоврядування України. 

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про електронні документи 

та електронний документообіг», електронний документообіг (обіг 

електронних документів) – сукупність процесiв створення, 

оброблення, вiдправлення, передавання, одержання, зберігання, 

використання та знищення електронних документiв, якi виконуються 

iз застосуванням перевiрки цiлiсностi та у разi необхiдностi з 

пiдтвердженням факту одержання таких документів [1]. 

Система електронного документообігу –  це організаційно-

технологічний комплекс методичних, технічних, програмних та 

інформаційних засобів, який забезпечує комплекс функції для роботи 

з електронними документами: перетворення паперових документів у 

електронні, організація захисту і розподілу доступу до електронних 
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документів, їх маршрутизація, механізми узгодження документів та 

ін. [5]. 

Термін впровадження системи залежить від декількох факторів. 

Зокрема, одним з таких є клас системи. Велику роль відіграє масштаб, 

що впроваджується. Термін організації системи електронного 

документообігу безумовно залежить від числа серверів, на яких буде 

експлуатуватися система – користувачів необхідно навчити, на всіх 

персональних комп’ютерах і серверах необхідно встановити і 

налаштувати програмне забезпечення. Ще одним із чинників  є 

налаштування системи. Адаптація системи з відповідно до вимог 

замовника можливо двома способами – налаштуванням і зміною 

програмного коду. Якщо система адаптується шляхом зміни 

налаштувань, то процес адаптації проходить швидше [2]. 

Впровадження електронного документообігу до органів 

місцевого самоврядування України передбачає виконання таких 

послідовних етапів: 

1. детальне дослідження структури установи, виявляючи 

провідні складові діяльності, для того, щоб скласти орієнтовну схему 

переміщення документів; 

2. проведення роботи з формування документальної 

номенклатури, довідників, інструкцій; 

3. адаптація роботи програмного забезпечення з 

документацією конкретної організації чи підприємства; 

4. встановлення і налаштування системи з метою пробного 

використання; 

5. усунення виявлених під час проб недоліки і провести 

остаточні налаштування системи електронного документообігу; 

6. навчання співробітників підприємства користуватися 

програмним забезпеченням для організації ефективної роботи [2]. 

До переваг впровадження систем електронного документообігу в 

органи місцевого самоврядування можна віднести: 

1. перехід до більш зручного, швидкого і економного 

безпаперового юридично значимого документообігу; 
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2. криптографічний захист інформації (електронних 

документів) при передачі по відкритих каналах; 

3. зменшення витрат після впровадження системи 

електронного документообігу; 

4. впровадження підвищує якість обслуговування замовників, 

а значить, і підвищується їх лояльність; 

5. збільшення швидкості реагування на запит [4, 48].  

Недоліками впровадження систем електронного документообігу 

в ОМС України є: 

1. можливість втрати інформації; 

2. необхідність спеціальних знань і навичок для роботи і 

відповідним програмним і апаратним забезпеченням; 

3. деякі обмеження на підбір співробітників для роботи в 

органах місцевого самоврядування [4, 48]. 

Для перспективного розвитку електронного діловодства потрібно 

вирішити певні проблеми повноцінного впровадження електронного 

документообігу в органи державної влади, зокрема органи місцевого 

самоврядування. Такими проблемами є: 

 недоопрацювання законодавчої нормативної бази у питанні 

надання електронному документу як об’єкту електронного 

документообігу юридичної сили; 

 практика паралельної маршрутизації паперового та 

електронного документообігу досить часто спричиняє порушення 

основних принципів документообігу, зокрема принцип однократності 

у реєструванні документів.  

 введення електронних документів у практику роботи 

органів місцевого самоврядування тісно пов’язано з необхідністю 

реформування практичної роботи персоналу [3, 304].  

Отже, впровадження електронного документообігу в органи 

місцевого самоврядування посприяє підвищенню результативності 

функціонування всіх елементів управління. Термін впровадження 

системи залежить від декількох факторів, зокрема, класу системи, 

масштабу, що впроваджується та налаштування системи. 
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Впровадження електронного документообігу до органів місцевого 

самоврядування України передбачає виконання таких послідовних 

етапів. 
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