
 

 

10 років пошуків і 
здобутків  

 

Завтра свій 10-річний ювілей святкуватиме 

Центральний державний електронний архів України, який є наймолодший серед 

своїх «колег». Свого часу він був створений відповідно до розпорядження уряду 

та покликаний поповнювати Національний архівний фонд електронними 

документами та інформаційними ресурсами, документами в електронній формі. 

Павло ГОРНОСТАЄВ | «Хрещатик» 

 

 

 

І хоч десять років — це невеликий проміжок часу в історії, проте сьогодні можна 

сказати, що етап формування і становлення принципово нового архіву вже позаду, 

оскільки Центральний державний електронний архів посів належне місце в системі 

України. 

 

З перших років діяльності установа стала науково-методичним центром з питань 

упровадження та організації електронного документообігу, роботи з документами в 

електронній формі, технологій зберігання та використання їх інформації. За десять 

років тут розроблено, схвалено та впроваджено більше 50 науково-методичних 

розробок, 17 з яких галузевого характеру. 

 

«Наші фахівці беруть участь у підготовці проектів законодавчих та нормативно-

правових актів, які стосуються електронного документообігу та електронних довірчих 

послуг, унормування роботи із електронними документами в Україні та їх підготовки до 

передачі на архівне зберігання. Зокрема Укрдержархівом у співпраці з нами 

підготовлено та затверджено наказом Мін’юсту нормативно-правовий акт «Порядок 

роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання», який встановлює єдині вимоги щодо створення електронних 

документів, а також порядок їх підготовки до архівного зберігання в органах державної 

влади, установах та організаціях, — розповіла «Хрещатику» заступник директора 

Центрального державного електронного архіву України Людмила Паламарчук. — У 

розрізі вимог сьогодення, вперше в архівній практиці України електронний архів 

наприкінці 2009 року розпочав у межах ініціативного документування відбір, 

 

 



проведення експертизи цінності та створення тематичних колекцій веб-ресурсів. Нині 

на зберіганні знаходяться 149 архівних копій веб-сайтів у складі 11 тематичних 

колекцій, присвячених президентським, парламентським та місцевим виборам в 

Україні 2010-2014 рр., Чорнобильській катастрофі, проведенню Євро-2012, 

безсмертній спадщині Т. Г. Шевченка, культурній спадщині України у світі, Перемозі 

над нацизмом у Європі, Революції Гідності 2013-2014 рр. тощо». 

 

Людмила Василівна додала, що актуальним напрямом діяльності архіву є приймання 

на зберігання електронних інформресурсів загальнодержавного та місцевого значення 

у формі баз даних та веб-сайтів, що створені в діяльності державних органів, установ, 

підприємств, організацій та які перебувають у стані реорганізації та  

 

Архів співпрацює з широким колом діячів науки, освіти, культури щодо передання на 

зберігання їх власних документів, створених в електронній формі, таких як листування 

електронною поштою, електронні рукописи, сторінки в електронних довідниках та 

соціальних мережах, фото-, аудіо- та відеодокументи, повідомила пані Паламарчук. 

 

«Серед планів електронного архіву на майбутнє пріоритетним завданням є побудова 

централізованого сховища даних електронної (цифрової) документації. На жаль, 

недостатність державного фінансування негативно позначилася на матеріально-

технічній базі, яка наразі не відповідає сучасним стандартам і потребам та не дає 

змоги планомірно поповнювати Національний архівний фонд електронними 

документами. Попри ці та інші труднощі архів продовжує невпинно виконувати 

завдання та функції, що покладені на нього державою, — запевнила заступник 

директора Центрального державного електронного архіву України. 

 

За її словами, серед інших пріоритетів — реалізація пілотного проекту щодо 

приймання-передавання електронних документів від Секретаріату Кабінету Міністрів 

України до Центрального державного архіву вищих органів влади управління держави 

та передавання їх на зберігання до Центрального державного електронного архіву, 

побудова єдиної загальної бази даних, яка містить інформацію про документи 

Національного архівного фонду, поглиблення міжнародної співпраці із колегами щодо 

вирішення питань приймання-передання, обліку, збереженості та надання доступу до 

документів в електронній формі, а також оцифрування документів та їх електронного 

описування. 

 

«Підсумовуючи діяльність Центрального державного електронного архіву України за 

десять років слід сказати, що за цей час установа змінилася, іншим став і зміст 

роботи, відбулося становлення кадрового потенціалу. Звичайно, ще не все вдається 

зробити так, як хотілося б. Але ми прагнемо, щоб результати нашої роботи 



відповідали вимогам часу щодо збереження значної частини сучасної цінної 

інформації — документів та інших ресурсів в електронній формі», — зазначила 

Людмила Паламарчук 
 


