
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 
КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до магістерської кваліфікаційної роботи

на тему: «Моделювання документаційного забезпечення
підприємства в сфері інформаційних управляючих систем»

  

 

                                                         Виконала: студентка 2 курсу, групи БІС-18-1мз
                            ступінь вищої освіти магістр 

                                  029 «Інформаційна, бібліотечна  
          та архівна справа»

                                                         освітня програма Інформаційна, бібліотечна та
                         архівна справа                    

                                                          Крупа В. В.                                          
                       Керівник: Лушакова А. М.

               Рецензент: Бала В. В.

Кременчук 2019 року



ЗМІСТ 

ВСТУП................................................................................................................. ......8

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ДОКУМЕНТООБІГУ........................................ 13

1.1. Історія та еволюції документів........................................................................ 13

1.2. Порівняння систем електронного документаційного забезпечення............ 16

1.3. Класифікація систем електронного документообігу...................................... 23

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ 

ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.......................................................... 35

2.1. Концепція побудови моделі документаційного забезпечення....................... 35

2.2. Ефективність систем документообігу.............................................................. 52

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА КОМПОЗИТИВНОГО ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...................................................................................................... 65

3.1. Архітектура програмного комплексу............................................................... 65

3.2. Функціональність документаційного забезпечення....................................... 70

3.3. Предметна область програмного забезпечення.............................................. 77

ВИСНОВКИ ............................................................................................................. 92

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ...................................... 98

ДОДАТКИ................................................................................................................ 108



РЕФЕРАТ

         У магістерській роботі проведено аналіз моделей документообігу.

Охарактеризовано історію та еволюцію поняття документ. Зроблено

порівняльний аналіз систем електронного документаційного забезпечення.

Представлено класифікацію систем електронного документообігу. 

Охарактеризовано теоретичні основи моделювання документаційного 

забезпечення. Розроблено концепцію побудови моделі документаційного 

забезпечення. Визначеного ефективність систем документообігу. Запропоновано

систему композитивного документаційного забезпечення. Описано архітектуру, 

функціональність та предметну область програмного комплексу.

        Ключові слова: модель, документообіг, документаційне забезпечення,

концепція, підприємство.

         Тhe master's thesis the analysis of models of workflow is carried out. The

history and evolution of the concept document is characterized. Comparative

analysis of electronic documentation systems is made. The classification of

electronic document management systems is presented. Theoretical bases of

documentation documentation modeling are described. The concept of building 

amodel of documentation support is developed. The efficiency of workflow systems

is determined. A system of composite documentation is proposed. The

architecture, functionality and subject area of the software complex are described.

         Keywords: model, document flow, documentation, concept, enterprise.


