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Теоретична значущість дослідження полягає у науковому оп ра-
цюванні, аналізі й узагальненні основних тенденцій та досвіду фор-
мування інформаційних архівних ресурсів в Україні та інших дер жавах
світу, розробці комплексу взаємопов’язаних науково-ме тодичних та
науково-організаційних засад розвитку архівних ре сурсів у глобальній
мережі Інтернет.

Необхідно звернути увагу, що після початку функціонування Сис-
теми «ПОЛІДАР» стало можливим, щоб всі архівні установи Київ-
ської області отримали окремі власні сайти, оскільки саме Система
генерує та оновлює інформацію, яку надсилають архіви.

Таким чином, створена комунікаційна мережа дає можливість пе-
рейти до більш вищого рівня інтеграції архівних установ Київської об-
ласті – створення об’єднаної регіональної Бази даних та наповнення її
електронними документами.
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систЕми ЕлЕктроННого ДокУмЕНта
Широке впровадження системи електронного документу стало

принципово новим елементом у системі державного управління, завдя-
ки чому відкриваються значні можливості у різних сферах державотво-
рення. У повній мірі це торкається також і нагородної системи України.
При цьому остання, що почала створюватися з початку незалежності,
ще не є повністю завершеною системою, яка не може надалі розвива-
тися й змінюватися відповідно до потреб часу.

Поки що запровадження системи електронного документа, незва-
жаючи на надзвичайно активний розвиток та постійну увагу до цього
процесу з боку державної влади, тільки починається. Однак, безсум-
нівно, що в найближчій перспективі вона займе вагоміше місце у всіх
сферах державного управління.

Це в свою чергу призведе до вагомих змін, головною складовою
яких буде оптимізація та підвищення ефективності управління.

Можна стверджувати, що запровадження електронного підпису
привнесе зміни також у нагородну систему, зробить її динамічнішою
та ефективнішою.

Нині в нагородній системі України електронний підпис не ви-
користовується. Однак потреба у його запровадженні у практику, 
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без сум нівно, значною мірою змінить не тільки поточну практику на-
го роджень державними нагородами, але й відкриє можливість про-
водити ефективніші аналітичні дослідження щодо шляхів подальшого 
вдосконалення діючої системи.

Зараз, при відсутності цифрового підпису, всі документи по на-
городженнях після передачі в Центральний державний архів вищих 
органів влади і управління України зберігаються виключно у паперо-
вій формі.

Після його запровадження, всі відповідні електронні документи 
по нагородженням будуть також паралельно зберігатися в Централь-
ному державному електронному архіві України.

При цьому введення електронного підпису в процесі нагороджен-
ня призведе до того, що не тільки безпосередньо сам документ про 
нагородження, а й усі документи по його підготовці будуть зберігатися 
не тільки в паперовому, а й в електронному форматі.

Це значно полегшить проведення аналітичних досліджень на 
основі великого масиву узагальнених даних із документів про на го-
родження. Зокрема, поширить можливості ширшого аналізу со ціа-
льного, вікового, освітнього складу нагороджених (причому, що до 
кожного ордена чи почесного звання). Детальна аналітична обробка 
електронних документів допоможе вдосконалювати діючу практику 
нагородження, знову ж таки як щодо всіх наявних орденів, так і почес-
них звань. Не виключено, що зроблений аналіз призведе й до деякого 
реформування нагородної системи у плані введення нових нагород чи 
зміни статуту  існуючих.

Крім того, запровадження електронного підпису в нагородній сис-
темі надасть змогу оптимізувати і деякі питання роботи державного 
апарата в цілому. Так, при наявності загальної системи електронного 
документообігу, відпаде необхідність надання в державні органи до-
кументів про нагородження в паперовому вигляді, враховуючи те, що 
електронний документ про нагородження буде мати однакову юридич-
ну силу з документами з паперовим носієм.
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