http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&page=2&tipn=News&newsid=1285&designtype=blank_page#

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

АРХІВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ

7 грудня 2017 року в Національній академії відбулася
Міжнародна науково-практична конференція “Архіви в сучасному
світі: виклики та завдання”.
Організаторами заходу виступили Національна академія
державного управління при Президентові України, Державна
архівна служба України, Спілка архівістів України, Український
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства,
Центральний державний електронний архів України, Центральний
державний архів зарубіжної україніки.
У заході взяли участь президент Національної академії Василь
Куйбіда, Голова Державної архівної служби України Тетяна
Баранова, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України Сергій Дехтяренко, представники Спілки архівістів
України, Державного підприємства “Національні інформаційні системи”, Державного підприємства “Державний центр
інформаційних ресурсів України” Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Державного архіву обласних відділень, а також Генеральний директор державних
архівів Республіки Польща Возняк Войцех, директор Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та
архівної справи Андрій Рибаков, начальник відділу організації роботи архівів та керування документаційними процесами
Національного архіву Республіки Азербайджан Гасан Гасанов.
Слід зазначити, що комунікативний захід відбувся в рамках Угоди про співробітництво між Національною академією
державного управління при Президентові України і Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та
документознавства.
Розпочинаючи роботу конференції, президент Національної академії Василь Куйбіда наголосив на важливості заходу,
зазначивши, що збережені архівні документи допомагають переосмислити українську історію. Кожне наступне покоління
має обов’язково продовжувати історію, але спираючись на історичне минуле. “Сьогодні для нас архівна справа
надзвичайно важлива з точки зору майбутнього. Перед нами стоїть завдання завершити формування правової, незалежної
держави. Архіви слугують не тільки безцінним скарбом, а й великою інформаційною системою. Завдання сьогоднішньої
Конференції – зробити архіви доступними для тих, хто буде цікавитися історією. Майбутнє держави буде таким, яким ми
зробимо з вами, спираючись на досвід попередників”, – зазначив Василь Куйбіда.
Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова у своєму виступі підкреслила, що Конференція є одним із
заходів, присвяченому 100-річчю від дня створення першого державного органу управління
системою архівних установ України. Також Тетяна Іванівна наголосила на важливості патріотичного виховання
суспільства. За словами Тетяни Баранової, український народ повинен знати історію та пишатися Україною. Саме тому,
потрібно дбати про збереження минулого для нащадків, які будуть підтверджувати історію України. Важливим у цьому
процесі є обговорення і визначення завдань та механізмів, пов’язаних із архівною справою.
Питанням впровадження, організації та функціонування е-урядування в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування свій виступ присвятив Сергій Дехтяренко, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
Посадовець повідомив, що з січня 2018 року планується перехід на розгляд проектів нормативних актів та інших
документів в електронному вигляді. На його думку, якість роботи у цьому напрямі буде залежати від прийнятого рішення
щодо того, у який спосіб будуть зберігатися документи.
Генеральний директор державних архівів Республіки Польща Войцех Возняк поділився досвідом роботи архівів своєї
держави, підкреслюючи важливість і необхідність співпраці Республіки Польща і України.
Досвідом роботи архівних установ Республіки Білорусь поділився Андрій Рибаков, директор Білоруського науковоСтр. 1 издослідного
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держави, підкреслюючи важливість і необхідність співпраці Республіки Польща і України.
Досвідом роботи архівних установ Республіки Білорусь поділився Андрій Рибаков, директор Білоруського науководослідного інституту документознавства та архівної справи.
Гасан Гасанов, начальник відділу організації роботи архівів та керування документаційними процесами Національного
архіву Республіки Азербайджан, розповів про особливості та роботу архівних установ у Республіці Азербайджан.
Упродовж роботи секцій Конференції було обговорено проблеми електронного архівознавства і документознавства та
шляхи їх вирішення, зокрема щодо впровадження сучасних інформаційних систем документообігу в освіті у контексті вимог
Концепції “Нова українська школа” ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”.
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