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в Україні [Текст] / О.О. Татакі, Д.Д. Татакі // Актуальні питання 

державно-правового розвитку сучасної України: матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Незалежності України (23-25 
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Рассматривается специфика предоставления административных 

услуг в электронной форме на Едином государственном портале 

административных услуг, который является официальным 

источником информации о предоставлении таких услуг в Украине. 

Акцентируется внимание на необходимости размещения на веб-сайте 

областных государственных администраций полного перечня 

государственных (административных) услуг и специальной 

информации, связанной с актуальными вопросами человеческой жизни 

и деятельности, имеющих приоритетное значение. 

Ключевые слова: электронные административные услуги, 

Единый государственный портал административных услуг, веб-сайт 

областной государственной администрации, обнародование 

информации. 

 

Describes the specifics of providing administrative services in 

electronic form on the Unified state portal of administrative services, which 

is the official source of information about the provision of such services in 

Ukraine. Focuses attention on the need to embed on a web-site regional state 

administrations complete list of public (administrative) services and specific 

information related to current issues of human life and activities of priority. 

Keywords: electronic administrative services, Unified state portal of 

administrative services, web-site of regional state administration, disclosure 

of information. 

 

УДК 002.6                                                                         Д.М. Слободяник 

 

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ  

СИСТЕМИ СТРАХОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

Здійснено аналіз галузевої системи страхових фондів України як 

основи формування страхового фонду документів поліграфічної галузі. 
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Охарактеризовано основні принципи побудови системи створення 

страхового фонду зберігання документів поліграфічної галузі. 

Ключові слова: поліграфічна галузь; страховий фонд 

документації; система документації. 

 

В даний час більшість документів, що функціонують в системі 

електронних документних комунікацій (створюються, надходять, 

репродукуються в інформаційних мережах установ) потребують 

створення відповідної системи довгострокового зберігання. Тому 

виникає потреба у створенні електронних архівів та баз даних для 

забезпечення збереження документів на тривалий період  і 

оперативного їх пошуку.  

Наявність профільного Закону України "Про страховий фонд 

документації"  є регламентуючою  базою побудови та функціонування 

системи страхових фондів документації України (СФД). Механізм 

управління функціонуванням СФД України являє собою набір правил, 

цілей, критеріїв, процедур, положень, які регламентують діяльність як 

всієї системи, так і її окремих елементів. Фактично СФД України - це 

дворівнева відокремлена система, що спрямована на покращення 

керованості та якості роботи з електронними документними ресурсами. 

Формування СФД України передбачає здійснення   комплексузаходів,  

необхідних для виготовлення документів страхового  фонду 

документації,  обліку  і закладання їх на зберігання у 

визначеномузаконодавством порядку,  який дозволяє  здійснити  їх  

оперативний пошук.  

Відповідно до Закону України "Про страховий фонд 

документації" до структури  СФД України  як складові  входять 

галузеві страхові фонди документації,  які створюється відповідними 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. 

Виходячи  з цього поліграфічна галузь України повинна формувати 

власну галузеву СФД, оскільки кожен документ, що потребує 

тиражування повинен зберігатися на протязі тривалого періоду.  

Оглядово розглянемо організаційну структуру системи 

страхового фонду документації поліграфічної галузі України.  До 

організаційно-правової структури страхового фонду документації 

поліграфічної галузі слід віднести: сукупність документів СФД; 

нормативно-правові акти, що регламентують функціонування СФД; 

технічні засоби; обслуговуючий персонал та комплекс організаційно-

технічних заходів. СФД поліграфічної галузі повинен формуватися на 
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основі співробітництва  поліграфічних підприємств  України в напрямі 

обміну документами страхового фонду документації,  науковою,  

методичною   інформацією   та   взаємної поставки технологій,  

устаткування відповідно до укладених угод.  

Створення та формування галузевого СФД поліграфічної галузі 

України повинно передбачати: 

–  визначення відповідальних виконавців робіт зі створення та 

ведення галузевого СФД; 

–  складання переліків поліграфічних підприємств, документація на 

продукцію яких підлягає закладенню до галузевого СФД; 

– визначення номенклатури продукції, що підлягає закладенню до 

галузевого СФД;  

− визначення обсягів документації;  

– складання планів постачання документації та виготовлення 

документів СФД та ін. 

Одним із принципів функціонування на Україні державної 

системи страхового фонду документації є те, що допуск продукції на 

виробництво та прийняття до експлуатації поліграфічних документів 

здійснюється лише за умовпередачі технічної та проектної робочої 

документації до страховогофонду документації України. Це 

підтверджується відповідними актами, які видає Державний 

департамент страхового фонду документації. Така норма законодавчо 

була закріплена в постанові кабінету Міністрів України. 

На сьогоднішній день система страхового фонду документації 

поліграфічної галузі України повинна стрімко розвиватися та 

вдосконалюватися в напрямі формування системи нормативно-

правового, документального забезпечення організаційно-технічних 

заходів  довгострокового зберіганнядокументних ресурсів. 

 

Анализируется  отраслевая система страховых фондов Украины 

как основы формирования страхового фонда документов 

полиграфической отрасли. Охарактеризованы основные принципы 

построения системы создания страхового фонда хранения 

полиграфической отрасли. 

Ключевые слова: полиграфическая отрасль; страховая 

фондодокументация; система документации. 
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Analyzed industrial insurance funds of Ukraine as a basis for the 

formation of the insurance Fund of documents of the printing industry. The 

main principles of the system of creation of insurance Fund the storage of 

the print industry. 

Keywords: printing industry; insurance fotodokumentation; system 

documentation. 
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ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ  

 

Розглянуто тенденції функціонування маркетингових комунікацій 

торговельних мереж України в документно-інформаційному 

середовищі, описано наукові погляди провідних науковців на вказану 

тему.   

Ключові слова: документно-інформаційне середовище, 

маркетингові комунікації, торговельні мережі.  

 

Актуальність теми полягає в тому, що маркетингова 

комунікаційна стратегія визначає орієнтовану продукцію, ресурси і 

мету торговельних мереж на ринки (сегментацію ринку, просування 

продукції, її продаж, визначення клієнтів та ін.) [1]. Сучасне 

підприємство управляє складною системою комунікаційних зв'язків, 

тому маркетингові комунікації фактично є системою просування і 

стимулювання продажів і важливим елементом комплексу маркетингу. 

Торговельні мережі інформують про наявність товару, способи його 

транспортування і правила збереження, мінімальні величини замовлень 

партії поставок, порядок розрахунків, проведення акцій за допомогою 

торговельної документної інформації. Головним завданням 

торговельних мереж є створення конкурентоспроможної мережі 

підприємств торгівлі, підвищення фінансової стабільності, отримання 

прибутку, проведення змін через упровадження новітніх технологій, 

удосконалення шляхів товаропросування, підвищення рівня торгового 

обслуговування, розширення рекламних заходів, ліквідації втрат 

робочого часу та ін. Основна мета торговельних мереж – задоволення 

потреб споживачів у відповідних видах товарної продукції і отримання 


