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ВСТУП 

 

Під впливом стрімкого процесу комп’ютеризації світового співтовариства 

неухильно зростає кількість фізичних та юридичних осіб, що використовують 

різні електронні технічні пристрої, автоматизовані системи для створення, 

обробки та передачі документованої інформації. На зміну паперовим 

технологіям приходять так звані «безпаперові», основані на використанні 

електронно- обчислювальної техніки та електрозв’язку, одним з продуктів 

якого є електронні документи, які почали широко використовуватися в багатьох 

сферах діяльності. 

Сьогодні складно знайти людину, яка б не чула про електронну пошту, 

електронний переказ коштів, електронну сторінку в Інтернеті, SMS-

повідомлення, електронну записну книжку, файл, електронний цифровий 

підпис, програму для ЕОМ, базу даних, а також цифрову фотозйомку, відео- та 

аудіо- запис. Електронні документи та ресурси активно використовуються в 

усіх сферах діяльності.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: проблеми комплексного 

вивчення системи електронного документознавства, що охоплює весь цикл 

документообігу на підприємстві, в установі та організації. 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами, як: 

«Інформаційне суспільство», «Інформатика», «Організація та робота з базами 

даних», «Теорія інформації». 

Навчальна дисципліна «Електронне документознавство в умовах 

глобалізації» складається з двох змістових модулів: «Теоретичні складові 

електронного документознавства», «Практичні аспекти роботи з системами 

електронного документообігу». 

Мета навчальної дисципліни полягає у підготовці спеціалістів, які 

спеціалізуються у сфері обробки інформації, засобами автоматизованих систем. 

Функціонування таких систем істотно пов’язане з отриманням, підготовкою, 

передачею, зберіганням та обробкою інформації, оскільки без здійснення цих 
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етапів неможливо прийняти правильне рішення і зробити необхідну роботу 

котра чинить вплив, що є кінцевою метою функціонування будь-якої системи. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Електронне 

документознавство в умовах глобалізації» є :  

 вивчення принципів побудови електронного документознавства;  

 аналіз інформаційних характеристик електронного документознавства; 

 обґрунтування життєвого циклу документа; 

 визначення систем автоматизації руху документів; 

 виявлення підходів до організації маршрутизації документів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати:  

– основні етапи життєвого циклу документа; 

–  методологічні основи побудови автоматизації документообігу; 

–  способи подання комплексних рішень щодо роботи із 

автоматизованими управляючими системами; 

– різновиди систем для автоматизації документообігу; 

– загальні вимоги до систем електронного документообігу; 

уміти:  

– аналізувати кількісні характеристики документообігу; 

– порівнювати способи маршрутизації документообігу; 

– володіти вмінням управляти системами електронного документообігу; 

– працювати з різними життєвими циклами документа. 

Конспект лекцій складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з курсу «Електронне документознавство в умовах 

глобалізації» для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 029 

– «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «магістр». 
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лекція № 1  

Тема. Теоретичні основи електронного документознавства 

План 

1. Поняття електронного документознавства.  

2. Принципи електронного документознавства. 

Важливими складовими електронного документознавства є електронний 

документообіг, автоматизація діловодних процесів, електронні документні 

ресурси та їх представлення у мережі інтернет. 

Теоретичні засади електронного документознавства найбільш ґрунтовно 

репрезентовано у фундаментальних монографіях і докторських дисертаціях Д. 

В. Ланде та О. А. Нестеренко. Теоретико-методологічні аспекти цієї проблеми 

представлені у публікаціях В. Ю. Болдовського, Ю. С. Ковтанюка, С. Г. 

Кулешова, В. В. Рудюка. В центрі уваги цих та інших дослідників – 

загальнотеоретичні проблеми електронного документознавства, аналіз і 

класифікація електронних документів. 

Електронне документознавство – спеціальний вид документознавства, 

де основним носієм інформації виступає електронний документ, допоміжним –  

паперовий документ, а виконавцями виступають:  людина, комп’ютер і 

комп’ютерна мережа. 

Концепція електронного документа з’явилася в 80-х роках з появою на 

ринку мікрокомп’ютерів і першого графічного інтерфейсу користувача (GUI). 

Об’єктом електронного документознавства є електронний документ який 

має обов’язкові реквізити і є елементом електронного документообігу. 

Предметом електронного документознавства є електронний документ як 

складова документної інфраструктури суспільства.  

Теоретичні дослідження в межах даної дисципліни охоплюють таке коло 

основних проблем: класифікація електронних документів і комплексне 
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вивчення визначених видів і типів; аналіз сутнісних відмінностей, структури, 

функцій, ознак і властивостей електронних документів; дослідження баз даних 

як специфічного виду документів; теоретико-методичні засади формування 

системи електронної документації, її класифікації і структуризації; організація 

електронного документування та обігу електронної документації; уніфікація і 

стандартизація та регламентація процесів створення, реєстрації обігу і 

зберігання електронної документації; управління процесами створення, 

збереження, розповсюдження і захисту електронних документів; можливості 

мережі Internet у забезпеченні доступності електронних документів тощо. 

Принципи роботи пов’язані з електронним документообігом та 

використанням електронних документів, регулюються Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, законами України «Про електронний 

документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», 

«Про захист інформації в автоматизованих системах». 

Відповідно до статті 5 Закону України Про електронні документи та 

електронний документообіг» електронний документ – це документ, інформація 

в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові 

реквізити документа. 

Машиночитаний документ –  документ, придатний для автоматичного 

зчитування міститься в ньому інформації, записаний на магнітних, оптичних та 

інших носіях інформації. 

Електронний документообіг (ЕДО) – єдиний механізм по роботі з 

документами, представленими в електронному вигляді, з реалізацією концепції 

«безпаперового діловодства» – це сукупність технологій, що не тільки значно 

оптимізують, але й істотно змінюють роботу установи 

Електронний документообіг включає: створення документів, їх обробку, 

передачу, збереження, вивід (іноді введення) інформації, на основі 

використання комп’ютерних мереж. 

СЕД (система електронного документообігу) крім процесів створення, 

управління, доступу і розповсюдження великих обсягів документів у 
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комп’ютерних мережах, також забезпечують контроль над потоками 

документів в організації. Часто ці документи зберігаються в спеціальних 

сховищах або в ієрархії файлової системи. Типи файлів, як правило, 

підтримують системи електронного документообігу включають: текстові 

документи, зображення, електронні таблиці, аудіо-, відео дані і Web-документи. 

До загальних можливостей СЕД відносяться: створення документів, 

управління доступом, конвертація даних, забезпечення безпеки даних. 

У системах електронного документообігу повинні автоматично 

відслідковуватися зміни в документах, терміни виконання документів, рух 

документів, а також контролюватися всі їхні версії і підверсії. 

Комплексна СЕД – це система, охоплює весь цикл діловодства організації 

(від постановки завдання на створення документа до його списання в архів), що 

забезпечує централізоване зберігання документів в будь-яких форматах. 

Принципи  електронного документознавства: 

 разова реєстрація документа, що дозволяє однозначно ідентифікувати 

документ; 

 можливість паралельного виконання операцій, що дозволяє скоротити 

час руху документів і підвищення оперативності їх виконання; 

 безперервність руху документа, що дозволяє ідентифікувати 

відповідального за виконання документа (завдання) в кожен момент часу життя 

документа; 

 єдина (або узгоджена розподілена) база документної інформації, що 

дозволяє виключити можливість дублювання документів; 

 ефективно організована система пошуку документа, що дозволяє 

знаходити документ, володіючи мінімальною інформацією про нього; 

 розвинена система звітності по різним статусах і атрибутах документів, 

що дозволяє контролювати рух документів по процесам документообігу і 

приймати управлінські рішення, ґрунтуючись на даних зі звітів. 
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Лекція № 2 

Тема. Теоретичні основи електронного документознавства 

План 

1. Маштабованість.  

2. Розподілення.  

3. Безпечність і захищеність. 

4.  Модульність.  

Масштабність системи електронного документообігу визначають як 

здатність підтримувати будь-яку кількість користувачів і мати можливість 

нарощувати потужність за рахунок потужності апаратного забезпечення, на 

якому вона встановлена. Реалізація цієї вимоги може бути забезпечена за 

допомогою використання індустріальних систем управління базами даних 

таких компаній, як Sybase, Місrosoft, Оracle, Іnformix, які існують практично на 

всіх можливих програмно-апаратних платформах, забезпечуючи таким чином 

максимально широкий спектр продуктивності. 

Система дозволяє розміщувати сховище електронних документів на                                                                   

декількох територіально розмежованих серверах. Передбачена підтримка 

різних носіїв даних – жорстких дисків, магнітних стрічок, бібліотек 

магнітооптичних дисків, CD- і DVD-бібліотек. Є штатні засоби кешування, 

мережевий оптимізації, стиснення даних, автоматичного переміщення рідко 

використовуваних документів на більш повільні носії. Доступ до документів, 

що зберігаються в системі, можливий з будь-якого місця, де є Internet-

з’єднання. Система має відкриту архітектуру і надає розробникам повний 

комплект бібліотек для створення власних інтерфейсів прикладного 

програмування (API) для клієнт-серверної і Web-архітектури. 

Розподілення системи електронного документоoбігу трактують таким 

чином: основні проблеми в роботі з документами виникають у територіально-

розподілених організаціях, тому архітектура системи документообігу повинна 

підтримувати взаємодію розподілених об’єктів (або автоматизованих робочих 

місць), їх можна об’єднати найрізноманітнішими за швидкістю та якістю 
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каналами зв’язку. Архітектура системи повинна підтримувати також взаємодія 

з віддаленими користувачами. Розподілене, розширюване управління 

документами призводить до різкого підвищення продуктивності роботи 

співробітників, посилення загальної конкурентоспроможності організації, 

забезпечуючи оптимізацію будь-якої кількості міждисциплінарних процесів. 

Корпоративне управління документами є суттєвим кроком на шляху до 

втіленню в життя ініціатив з управління корпоративними знаннями. Також 

повинна бути забезпечена автоматична підтримка розподіленого управління 

різними інформаційними матеріалами протягом всього їх життєвого циклу, від 

створення до рецензування, затвердження, поширення та архівування. 

Розподіленість передбачає здатність архітектури системи підтримувати 

віддалених (мобільних) користувачів і територіально розподілені майданчики 

підприємства (віддалені філії, управління, дочірні компанії) в незалежності від 

швидкості і якості каналів зв’язку. Система не повинна накладати жорсткі 

вимоги на канали передачі даних. Оптимальним способом виконання 

зазначеної вимоги є побудова системи на основі трирівневої архітектури з 

тонким клієнтом за технологією  Internet, що дозволить скоротити витрати на 

модернізацію (або повне перепроектування) корпоративної мережі 

передачі даних на підприємстві. 

Безпечність і захищеність.  Система безпеки базується на аутентифікації 

і шифрувані.  

Електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших 

електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для 

ідентифікації 

підписувача цих даних. 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – вид електронного підпису, 

отриманого за результатом криптографічного перетворення набору 

електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним 

поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати 
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підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою 

особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. 

Функції ЕЦП: ідентифікація підписувача, підтвердження цілісності даних 

в електронній формі. 

ЕЦП як спосіб ідентифікації підписувача ЕД (джерело інформації), що 

міститься у документі. Завдяки цьому ЕЦП є також надійним засобом 

розмежування відповідальності за інформаційну діяльність у суспільстві, 

зокрема, відповідальності за дезінформування. 

Захищеність передбачає використання надійних технологій авторизації та 

захисту інформації від несанкціонованого доступу. Захист інформації повинна 

бути забезпечена на декількох рівнях (багаторівневий захист): 

 рівень захисту корпоративної мережі (наприклад, побудова віртуальних 

приватних мереж - VPN); 

 рівень захисту операційної системи. Кожен користувач системи є 

користувачем операційної системи, і для нього визначаються доступні й 

недоступні види діяльності; 

 рівень захисту СУБД (рівень протоколу використовуваної СУБД). Будь- 

яка діяльність користувача з базою даних повинна бути зареєстрована 

засобами використовуваної СУБД; 

 рівень захисту інформаційних об’єктів за допомогою електронного 

підпису; 

 рівень захисту інформаційних об’єктів за допомогою криптографічних 

алгоритмів; 

 рівень захисту при авторизації користувача. Кожен суб’єкт 

документообігу має певну структуру доступу до різних програм та даних. 

Авторизація доступу може проводитися як з допомогою звичайної парольного 

захисту, так і з використанням додаткових технічних засобів. При авторизації 

налаштовуються 
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 доступні користувачеві частини меню, протоколюються спроби 

заборонених дій. Користувачі можуть бути об’єднані в групи, кожної з яких 

доступні певні види діяльності; 

 рівень протоколу призначеного для користувача інтерфейсу. Будь-яка  

діяльність користувача реєструється засобами додатків системи. 

СЕД повинна забезпечувати розмежування доступу працівників окремих 

підрозділів як безпосередньо до текстів документів або їх картками, так і до 

всіх етапів документообігу, включаючи накладення резолюцій керівниками і 

підготовку звітів виконавцями. Крім аутентифікації користувачів потрібна 

підтримка декількох рівнів доступу (які дозволяють, наприклад, перегляд, 

редагування, створення, видалення, друк, і інших), які визначаються щодо 

кожного документа ( і навіть полів в реєстраційній картці), а також рольових 

груп з різними повноваженнями (припустимо, групи начальників відділів). 

Модульність системи електронного документообігу – це здатність 

системи складатися з окремих модулів, інтегрованих між собою, тобто не 

завжди потрібне впровадження всіх компонентів системи документообігу, адже 

коло завдань, які треба розв’язати, може бути меншим за весь спектр завдань 

документообігу. 
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Лекція № 3 

Тема. Теоретичні основи електронного документознавства 

План 

1. Адміністрування та вибіркове резервування.  

2. Відкритість і протоколювання роботи.  

3. Поєднання та інтегрування роботи. 

Адміністрування  та  вибіркове адміністрування.  

Засоби адміністрування СЕД, що дозволяють призначати і модифікувати 

рольові повноваження користувачів по відношенню до документів і функцій 

системи, повинні вміти налаштовувати її відповідно до організаційної 

структури. Бажано, щоб дія таких налаштувань поширювалася не тільки на 

окремі документи, а й на їх групи, що мають іноді складну ієрархічну 

структуру. Для аналітичної роботи з документами не обійтися без інструментів, 

що дозволяють відносити документи до різних темам і класифікувати за тими 

або іншими ознаками. Найважливішими характеристиками стійкості СЕД до 

неминучих збоїв та відмов є: незалежність функціонування робочих місць один 

від одного, час відновлення сеансу після його аварійного завершення, наявність 

засобів забезпечення цілісності даних і їх резервного копіювання. 

Вибіркове резервування є одним з найбільш ресурсоємних, але 

обов’язкових вимог для систем підвищеної відповідальності. Однак на практиці 

не вся інформація вимагає резервування, тому резервування повинне бути 

вибірковим, налаштованим. Надійність має безпосереднє відношення до 

функціональної моделі. Наприклад, вихід з ладу сервісу архівування даних 

(ABS) з будь-якої причини (помилки програмування, руйнування ресурсу і т. д.) 

Не призведе до виходу з ладу інтерфейсів користувачів-операторів і сервісів 

зв’язку  контролерами. В результаті оперативне відображення поточного стану 

технологічного об’єкта та управління будуть доступні користувачеві і почнуть 

нормально функціонувати. 

Гаряче резервування реалізується на основі здатності клієнта 

з’єднуватися одночасно з декількома сервісами будь-якого типу. Для гарячого 
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резервування використовуються сервіси одного типу. Наприклад, у нас є два 

комп’ютери, на кожному з яких встановлений сервіс архівування даних. Клієнт 

відправляє дані історії на обидва сервісу. При виході з ладу одного з них клієнт 

розпізнає це і запитує інформацію (графіки історії, протоколи) з іншого, 

працюючого сервісу. При відновленні вийшов з ладу сервісу клієнт розпізнає 

його, конфігурує і продовжує роботу з ним. Параметри, що підлягають 

резервування, визначаються в конфігурації. 

Відкритість  і  протоколювання  роботи.  Протоколювання дозволяє 

відстежити всю історію документа (хто і коли його створив, редагував, 

переглядав, друкував і т. д.) і дає можливість вирішувати конфліктні ситуації 

при спільній роботі над ним декількох користувачів. 

Відкритість передбачає можливість тісної (безшовної) інтеграції системи 

з іншими системами, що експлуатуються на підприємстві (до таких систем 

можна віднести: корпоративний web-сайт, систему корпоративної електронної 

пошти, офісні програми, системи управління підприємства, в тому числі 

системи класу ERP / MRP, системи управління проектами і т.д.). 

Поєднання та інтегрування роботи.  

Інтегрція (від лат. Integrum – ціле) – процес об’єднання (поєднання) будь-

яких елементів в єдине ціле. 

Особливістю EDMS систем є  високий ступінь їх інтеграції з 

прикладними програмами за рахунок використання технологій OLE Automation 

(технологія зв’язування і впровадження об’єктів в інші документи і об’єкти, 

розроблена корпорацією Майкрософт), DDE (динамічний обмін даними – 

технологія, яка базується на зв’язку між прикладними програмами з 

використанням передачі віконних повідомлень), ActiveX (технологія Microsoft, 

призначена для написання мережевих додатків), MAPI (програмний інтерфейс 

обробки повідомлень від компанії Microsoft, що дозволяє додаткам працювати з 

різними системами передачі електронних повідомлень) та ін. При роботі з 

документами користувачі мають справу тільки зі звичайними прикладними 

програмами: в момент інсталяції клієнтської частини EDMS-системи. 
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Наприклад, користувач текстового процесора MS Word, відкриваючи 

файл, відразу бачить бібліотеки і папки з документами EDMS-системи (звідки 

він і вибирає необхідний йому документ). При збереженні документ 

автоматично поміщається в базу даних EDMS-системи.  

Інтеграція  необхідна для:  створення єдиного інформаційного простору 

на підприємстві з можливістю наскрізного управління діяльністю підприємства; 

забезпечення ефективного контролю виконання управлінських рішень. 

Система повинна мати:   

 відкриті інтерфейси (включаючи відкриту структуру БД, вихідних 

текстів;  

 опис структури та логіки роботи системи для її можливої 

доопрацювання (розвитку) і інтеграції з іншими корпоративними додатками. 
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Лекція № 4 

Тема. Системи управління документообігом 

План 

1. Класифікація систем документообігу.  

2. Підсистеми документообігу та їх функції.  

3. Методологія побудови автоматизованого документообігу.  

4. Концепція систем управління документообігом.  

5. Складнощі автоматизації документообігу та процесів управління ним. 

Класифікація систем електронного документообігу 

1. Універсальні «коробкові» СЕДО: 

 стандартний набір функцій; 

 неможливість повної відповідності потребам конкретної організації; 

 низькі тимчасові витрати на придбання та установку; 

 відносно низька вартість; 

 необхідність придбання ліцензії на кожне впроваджуване робоче місце. 

Приклад: Справа  

2. Індивідуально розробляються СЕДО: 

 максимально персоніфікована система; 

 великі часові витрати; 

 висока вартість розробки; 

 супутні витрати: витрати на навчання співробітників, покупку нового  

обладнання та програмного забезпечення.  

Приклад: DIRECTUM 

3. Комбіновані СЕДО: 

 базова платформа, до якої розробляються необхідні додаткові модулі; 

 повну відповідність потребам підприємства; 

 невеликі тимчасові витрати на розробку і впровадження; 

 вартість включає: ціну базової платформи і вартість індивідуальної 

доопрацювання, залежної від складності замовлення;  
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 передача замовнику прав на продукт; 

 простота освоєння і використання; 

 повна русифікація; 

 зручний інтерфейс; 

 взаємодія з існуючими офісними додатками.  

До основних підсистем документообігу належать: 

1. Системи автоматизації діловодства та документообігу. 

2. Архіви документів. 

3. Системи управління документами. 

4. Системи групової роботи з документами. 

5. Системи маршрутизації документів. 

6. Системи комплексної автоматизації бізнес-процесів тощо. 

Впровадження СЕД дозволяє отримати наступні результати: 

 забезпечення більш ефективного керування документами за рахунок 

автоматичного контролю виконання, прозорості діяльності організації на всіх 

рівнях; 

 підтримка ефективного накопичення, управління і доступу до 

інформації;  

  забезпечення чіткої авторизації доступу до інформації; 

  оптимізація процесів аналізу і контролю виконання роботи 

співробітників.  

Методологія побудови автоматизованого документообігу вимагає для 

всіх працівників ПУО, які беруть участь у роботі з документами, наявності: 

операційної системи (ОС); текстові редактори; електронні таблиці; СУБД 

(системи управління базами даних); комунікаційні програми для роботи з 

факсами і доступу в Internet; утиліти (допоміжні програми, які оптимізують 

роботу комп’ютера); програми OCR (Optical Character Recognition System) –  

програми оптичного розпізнання текстів для введення документів у комп’ютер 

з використанням сканера тощо. 
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Автоматизований документообіг передбачає наявність наступних систем: 

 DMS (Document Management Systems) – система управління 

документами (на сьогодні на ринку представлені понад 500 систем.  

Технологічно вони розрізняються за способами індексування і пошуку 

інформації. Основний спосіб введення документів в систему – сканування); 

 DocFlow системи або системи маршрутизації документів – workflow- 

системи (в основу функціонування таких систем покладено поняття 

потоку робіт). 

 GroupWare - системи організації групової роботи (до groupware 

відносять, перш за все, Microsoft Exchange, Lotus Notes і Novell GroupWize. 

Системи організації групової роботи являють собою, по суті, розширені 

варіанти поштових програм і спочатку призначені для організації обміну 

інформацією в групі обміну повідомленнями, а не документами).  

Концепція систем управління документообігом покликана для вирішення 

наступних завдань: 

 інтеграція технологій підготовки всіх видів електронних документів в 

єдиний процес; 

 заміна паперового потоку документів переміщенням електронних 

документів за заданими маршрутами по локальній мережі; 

 автоматизація процесу проходження документів як всередині 

організації, так і за її межами; 

 створення порядку проходження документів (розробка, узгодження, 

затвердження документів) відповідно до чинних нормативів і стандартів 

організації; 

 автоматизація адміністративно-управлінських функцій (формування та 

надання вказівок, розпоряджень, контроль за їх виконанням); 

 організація та контроль роботи персоналу, облік і планування робочого 

часу; 
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 забезпечення оперативного обміну по локальній мережі офіційними 

документами (службовими записками, листами, заявками, нормативними 

матеріалами і т.п.) для організації взаємодії персоналу, окремих підрозділів 

підприємства; 

 реалізація розсилки і прийому документів через зовнішні системи 

(факс, електронна пошта; веб-сайт або портал); 

 формування і накопичення бази даних або архівів електронних 

документів будь-яких типів з можливостями багатокритеріального пошуку як 

по змісту документів, так і по складним логічним умовам; 

 інтеграція та підтримка електронного документообігу з програмами 

супроводу бізнес-процесів. 

Складнощі автоматизації документообігу і процесів управління. 

Автоматизація являє собою комплекс дій і заходів технічного, 

організаційного й економічного характеру, у результаті яких знижується чи 

цілком виключається особиста участь людини в здійсненні того чи іншого 

виробничого процесу чи процесу керування. 

Керування – процес переведення системи в нове, заздалегідь призначене 

становище шляхом впливу на її елементи (змінні). 

Підходи до автоматизації завдань документообігу в організації: 

Перший полягає в послідовної реалізації окремих програм, що 

автоматизують окремі ділянки управління документообігу та окремі процеси 

управління.  

Другий –  у впровадженні платформи для реалізації комплексної системи 

автоматизації документообігу і управління процесами і створення на її базі 

додатків, інтегрованих в єдиний інформаційний комплекс. Обидва підходи: 

 впровадження комплексу додатки, що реалізують «фіксовану» 

функціональність, 

 впровадження комплексного рішення на базі платформи системи  

електронного документообігу мають свої переваги і недоліки. 
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Лекція № 5 

Тема. Прикладні компоненти автоматизації документообігу. 

План 

1. Додатки, що реалізують «фіксовану» функціональність.  

2. Комплексні рішення на базі платформи електронного документообігу. 

3. Організація роботи Microsoft Outlook. 

Додатки, що реалізують «фіксовану» функціональність: системи 

автоматизації канцелярії, системи управління проектною документацією, 

засоби автоматизації контролю виконання тощо. 

Переваги даного підходу: відносно невисока вартість і досить швидке 

отримання ефекту від впровадження додатків.  

Програми даної групи ідеально підходять для автоматизації 

спеціалізованих робочих місць, орієнтованих на виконання рутинних операцій, 

ізольованих від інших ділянок автоматизації підприємства, наприклад, таких як 

робоче місце канцеляриста у великій організації або система архівної 

картотеки. 

Однак в сучасній організації все частіше виникає питання про 

необхідність комплексної автоматизації документообігу. Для вирішення даного 

завдання додатки повинні охоплювати велику кількість робочих місць. 

Причому, один і той же користувач може брати участь в різних процесах 

обробки документів, виступаючи в різних ролях. наприклад, може виконувати 

роль узгоджувального особи в процесі узгодження розпорядчих документів, 

бути відповідальним за формування проектної документації в системі 

управління проектами, контролювати виконання завдань в системі контролю 

виконання і т. д. 

Успішно вирішуючи ізольовані завдання, кінцеві додатки не дозволяють 

об’єднати різні функції в єдину систему управління документами і процесами в 

компанії, що істотно зменшує ефективність від впровадження подібних 

програм і обмежує потенційні можливості її використання в подальшому. 
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Альтернатива: впровадження комплексної системи автоматизації 

документообігу на базі єдиної програмної платформи 

Комплексні рішення на базі платформи електронного документообігу 

Впровадження платформи автоматизації електронного документообігу 

дозволяє уникнути проблем, що виникають при «вибірковій автоматизації» 

завдань документообігу. Сучасні системи розвиваються на базі однієї з трьох 

основних концепцій систем автоматизації групової роботи з документами, що 

з’явилися ще в кінці 80-х початку 90 - х років. А саме концепцій: 

1. GroupWare додатків і систем підтримки роботи з електронними 

формами (Lotus Notes, Microsoft Exchnge); 

2. Систем управління архівами і маршрутизацією документів 

(Documentum, PC Docs); 

3. Cистем автоматизації бізнес-процесів (Staffware Workflow). 

Всі ці концепції можуть бути використані при вирішенні завдань, 

пов’язаних з автоматизацією документообігу, проте реалізація їх здійснюється 

різними способами.  

Так, наприклад, Groupware-додатки акцентовані на спрощення роботи з 

електронними формами і процесів їх створення, а також забезпечення 

потужних механізмів інтерактивної роботи з їх груповими уявленнями. 

Системи архівів документів сконцентровані на всьому, що має 

відношення до роботи з файлами документів: введення, фіксація атрибутів, 

включаючи організацію довідкової інформації (пошук, блокування) та 

здійснення off-line роботи, аудит і розмежування прав доступу, маршрутизація. 

Технологія WorkFlow (WF) – це автоматизація потоків завдань (бізнес- 

процесів), що протікають на підприємстві й складають суть його діяльності. WF 

(WorkFlow) – англ. «робочій потік» або «виробничий потік». 

Workflow-застосування призначені для моделювання і, власне, управління 

бізнес-процесами, а також для організації засобів доступу до інформації 

(універсальна чергу знань), управління та контролю активності користувачів 
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(нагадування, управління пріоритетами завдань, засобів контролю за ходом 

процесу та ін) . 

Кожен з перелічених традиційних підходів до побудови комплексної 

системи автоматизації документообігу сконцентрований на одному з аспектів 

автоматизації і надає у розпорядження споживачів потужні засоби для їх 

реалізації. При цьому, вони або зовсім не реалізують додаткові функції, або 

реалізує їх, але в ступені, недостатньою для побудови якісних закінчених 

рішень. 

Організація роботи Microsoft Outlook 

Microsoft Outlook є комунікаційним додатком, що допомагає більш 

ефективно розпоряджатися своїм часом й інформацією, а також надає 

можливість швидко публікувати дані й працювати разом з колегами.  Це 

універсальна записна книжка, електронний щоденник, засіб автоматизації 

заходів планування і контролю робочої діяльності. 

Outlook надає всі засоби, потрібні для ефективної роботи з електронною 

поштою й керування електронними повідомленнями. Використовуючи Outlook, 

ви можете: 

 відсилати й одержувати електронні повідомлення; 

 додавати файли до ваших повідомлень; 

 створювати й управляти адресною книгою; 

 упорядковувати й архівувати повідомлення; 

 персоналізувати ваші повідомлення.  

Якщо ви використаєте Outlook у перший раз, вам буде запропоновано 

створити профіль. Щоб виконати цей крок, вам буде потрібно спеціальна 

інформація про ваш обліковий запис електронної пошти, включаючи ваше ім’я 

користувача, ваш пароль й імена серверів вхідних і вихідних електронних 

повідомлень для вашого облікового запису. Ваш системний адміністратор або 

провайдер може надати вам цю інформацію. 

Інтерфейс Outlook стандартний як у всіх Windows-додатків: рядок 

заголовка, рядок головного меню, що встановлюються панелі інструментів). 
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Дії, вчинені і зберігаються за допомогою програми, виконуються в 

логічно відповідних папках. 

Об’єкти (записи, рядки), створювані в папках прийнято називати 

елементами. Перелік папок Outlook доступний з меню Вид Область переходів 

(Або Alt + F1), тут же здійснюється перехід по папках.  Існують такі основні 

папки: вхідні, чернетки, вилучені, Outlook сьогодні, календар, контакти, 

щоденник, замітки, задачі тощо. 

У списку папок є особисті папки і засоби для керування файлами, за 

допомогою яких можна перейти до папки «Мій комп’ютер» чи до Провідника з 

метою виконання дій над файловою структурою комп’ютера. 

Особисті папки можна долучати і вилучати, створювати ієрархічні 

структури. Вони не мають фізичної адреси на диску – це внутрішні папки 

програми. 

Для роботи з повідомленнями електронної пошти корисними є папки 

пошуку. У них містяться посилання на певним чином згруповані користувачем 

повідомлення: великі повідомлення (понад 100 Кбайтів тощо), непрочитані 

повідомлення, повідомлення від конкретної особи чи від контактерів певної 

категорії тощо. Власні папки пошуку можна створювати і вилучати. Під час 

вилучення папки пошуку повідомлення не вилучаються з Outlook, оскільки ці 

папки призначені не для зберігання згрупованих повідомлень, а для їх 

відображення. Правда, якщо повідомлення вибрати і вилучити, то воно буде 

переміщене у папку Вилучені. 

У групу Ярлики можна помістити ярлики часто вживаних програм чи 

папок для роботи з ними, не виходячи з програми. 
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Лекція № 6 

Тема. Життєвий цикл документа 

План 

1. Етапи життєвого циклу документа.  

2. Система автоматизованого документообігу.  

3. Функції підсистем САЕД.  

Життєвий цикл документа (ЖЦ) – це існування документа від моменту 

його створення до моменту його знищення. 

Життєвий цикл документа  складається з двох основних стадій. 

1. Стадія розробки документа: власне розробка змісту документа, 

оформлення документа, твердження документа. 

У тому випадку, якщо документ знаходиться на стадії розробки, то він 

вважається неопублікованим і права на документ визначаються правами 

доступу конкретного користувача. 

2. Стадія опублікованого документа: активний доступ, архівний 

документ, короткострокового зберігання, довгострокового зберігання, 

 знищення документа. 

Коли документ переходить на другу стадію, він вважається 

опублікованими, тоді права на документ залишаються тільки одні –  доступ на 

читання. Як приклад опублікованого документа можна навести шаблон 

стандартного бланка підприємства. Крім права доступу на читання можуть 

існувати права на переклад опублікованого документа в стадію розробки. 

Будь-яка добре спроектована СЕД дозволяє:  

 централізовано відстежувати хід діловодного процесу – аж до роботи 

виконавців над документами на своїх робочих місцях, систематизувати 

результати контролю і тим самим виявляти «вузькі місця» в документообігу і 

роботі персоналу; 

 при переході на роботу з електронними копіями документів повністю 

виключити можливість їх втрати, і звести пошук документа до запитом, що 

виконується системою протягом лічених секунд; 
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 підвищити зростання продуктивності праці співробітників за рахунок 

упорядкування технології роботи з документами, різкого скорочення часу 

передачі документів по локальній мережі або засобами електронної пошти. 

Система автоматизованого документообігу 

Під системою документообігу розуміється сукупність методі, засобів і 

персоналу, що підтримує документообіг у межах встановленого регламенту 

документообігу. 

Система автоматизації документообігу – організаційно-технічна система, 

що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення 

електронних документів в комп’ютерних мережах, а також що забезпечує 

контроль над потоками документів в організації. 

Функції автоматизації діловодства в тому чи іншому вигляді представлені 

в будь-якій системі автоматизації документообігу. До функцій не входить: 

зберігання і переміщення документів в організації. Структура документів, 

зафіксованих в базі даних, спирається на номенклатуру справ. 

В системах документообігу розрізняють наступні види документів: 

вхідні, вихідні; нормативно-розпорядчі; документи колегіальних органів 

управління; довідкові документи тощо. 

Для розробки додатків, що виконують функції автоматизації діловодства 

найбільше підходять стандартні інструменти, які використовуються для 

розробки автоматизованих робочих місць, на базі різних SQL серверів. 

Послідовний розвиток системи передбачає що, при переході до 

електронного сховища документів, база даних системи діловодства повинна 

містити посилання на відповідні об’єкти електронного архіву, при використанні 

електронних засобів маршрутизації документів система повинна забезпечувати 

можливість розсилки документів на робочі місця користувачів, визначення 

поточного місця розташування документа і так далі.  

Функції підсистем САЕД 

Підсистеми автоматизації документообігу: 

1) Системи автоматизації діловодства. 
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Головна функція – фіксація документів в спеціальній базі даних, що 

виражається в заповненні спеціальної картки документа. 

2) Архіви документів. 

Функції системи: зберігання документів, новігація по ієрархії документів 

та їх пошук, розподіл прав доступу, забезпечення можливості групової роботи з 

документами, блокування документу, підтримка контролю версій. 

Сервісні функції: можливість створення резервних копій документів без 

припинення роботи системи, інтеграція з системами забезпечення  оптимальної 

вартості зберігання даних та інше. 

3) Системи введення документів і системи обробки образів документів. 

Функції: введення документів в архів, сканування, автоматичне 

розпізнавання вмісту документа, формування документа, розпізнавання вмісту 

форм. 

4) Системи управління вартістю зберігання документів. 

Функції: автоматичне перенесення даних на більш «дешеві» носії (якщо 

доступ до них здійснюється недостатньо часто) т.д. 

5) Системи маршрутизації документів. 

Функції: зберігання маршруту руху та поточного стану документів, 

доставку документів на робочі місця користувачів і внесення інформації про 

зміну статусу документів в базу даних. 

6) Системи комплексної автоматизації бізнес-процесів. 

Функції: розробка опису процесу, керування виконанням процесу, 

інтеграція використовуваних у процесі додатків. 

7) Системи, засновані на застосуванні Internet / intranet - технологій. 

Функції: обмін інформацією в середині організації. 
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Лекція № 7 

Тема. Системи для маршрутизації документів 

План 

1. Підходи до побудови маршрутизації документів. 

2. Системи комплексної автоматизації бізнес-процесів.  

Завдання систем маршрутизації: пересилання документів на робочі місця 

виконавців, збір інформації про поточний статус документів, здійснення 

консолідації документів після завершення роботи з ними на окремих етапах, 

забезпечення засобами доступу до інформації про поточний стан робіт з 

документами. 

При побудові систем маршрутизації можуть застосовуватися два основні 

підходи. Перший носить назву документно-орієнтований (режим Off-Line). 

Документ є основним об’єктом системи, і маршрутизуеться саме він, а всі інші 

параметри маршрутизації асоційовані саме з документом. Другий підхід носить 

назву работо-орієнтований (режим On-Line) і його основним об’єктом є робота. 

До роботи може бути прикріплений найрізноманітніший список об’єктів, в 

тому числі, і документи. Природно, робота може існувати і без документів. 

Другий підхід є більш загальним. 

Маршрут руху документа являє собою орієнтований графік, вершинами 

якого є роботи, закріплені за суб’єктами документообігу. 

 В системі повинні бути реалізовані три типи робіт:  

 ручні (підготовка документа за допомогою текстового редактора, 

підписання документа, накладення резолюції і т.д.); 

 напівавтоматичні (частина обробки здійснюється за допомогою 

жорсткого алгоритму системи, а друга частина виконується безпосередньо 

людиною); 

 автоматичні (процедури, що виконуються в вузлах маршрутів руху 

документів без участі людини, відповідно до деяким алгоритмом, програмна 

реалізація якого зберігається в полях бази даних). 

Типи систем маршрутизації: 
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1) Вільна маршрутизація. Виділяється два основних типів маршрутів 

документів. Послідовна маршрутизація – документ послідовно проходить 

одного виконавця за іншим. Передача документа від одного користувача до 

іншого може відбуватися по закінчення контрольного часу, або після 

завершення роботи одним з них. Паралельна маршрутизація – документ 

одночасно надходить всім виконавцям, а завершення маршруту відбувається, 

коли один або всі користувачі завершать роботу з документом.  

2) Системи електронної пошти. Мінімальною достатньою системою, що 

забезпечує маршрутизацію документів є система електронної пошти, яка 

здійснює паралельне поширення документів (маршрутизація відрізняється від 

поширення чи розсилки тим, що маршрутизуемий документ повертається в 

початок маршруту, наприклад до ініціатору, а котрий розсилається документ 

іде виконавцю без контролю факту повернення). За допомогою додаткових 

додатків система електронної пошти може забезпечувати послідовну 

маршрутизацію документів. 

3) Вільна послідовна і паралельна маршрутизація документів з контролем 

виконання. У разі використання послідовної маршрутизації документ 

послідовно проходить одного виконавця за іншим. Передача документа від 

одного користувача до інакше може відбуватися після закінчення контрольного 

часу, або після завершення роботи одним з них. У разі використання 

паралельної маршрутизації документ одночасно надходить всім виконавцям, а 

завершення маршруту відбувається, коли один або всі користувачі 

завершать роботу з документом. 

Під контролем виконання розуміється наступна функціональність:  

 контроль доставки завдання – ініціатору видається інформація про 

тому, що його завдання досягло місця призначення (виконавця); 

 контроль прочитання завдання – ініціатору видається інформація про 

тому, що з його завданням ознайомилися співробітники для яких це завдання 

було призначене; 
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 контроль виконання – ініціатору видається інформація про те, що 

завдання виконано; 

 моніторинг завдання – ініціатор завжди може подивитися, хто і що 

зараз робить з його завданням; 

 повідомлення про порушення термінів виконання – система 

документообігу може сповістити ініціатора про те, що послане їм завдання 

прострочено конкретним співробітником; 

 історія виконання завдань; 

 контроль якості виконання –  означає, що, якщо користувач говорить 

про те, що завдання виконано, це ще не означає, що воно дійсно виконано, 

ініціатор повинен перевірити якість виконання, підтвердити чи ні виконання. 

4) Вільна послідовно-паралельна маршрутизація документів. Послідовно-

паралельна маршрутизація поєднує в собі особливості послідовної і 

паралельної маршрутизації документів.  

5) Маршрутизація документів за заздалегідь визначеними маршрутами з 

контролем виконання (жорстка маршрутизація).  

Маршрути можуть бути більш складними, ніж прості послідовні або 

паралельні: комбіновані з послідовних і паралельних елементів; умовні, з 

переходами в залежності від стану тих чи інших змінних маршрутів. 

Система маршрутизації повинна бути інтегрована з архівної системою, і 

реальні програми для роботи з документами не можуть бути засновані тільки на 

файлову систему. 

Також бажана інтеграція з наступними параметрами: 

1) За списком користувачів і системі безпеки. Якщо ви збираєтеся 

надіслати  документ, то адресат повинен володіти відповідним набором прав 

для роботи з цим документом. Якщо прав недостатньо, то система повинна 

попросити ініціатора роботи або маршруту встановити відповідні права. 

2) Інтеграція з операцією опублікування документа. Завдання полягає в 

тому, що після закінчення маршруту документ, асоційований з маршрутом, 

змінює свій статус на опублікований. 
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Системи комплексної автоматизації бізнес-процесів 

Розвитком систем маршрутизації документів є WorkFlow системи, або 

системи комплексної автоматизації бізнес процесів. 

Об’єкт маршрутизації: сукупність даних використовуваних в деякому 

бізнес процесі. 

Користувач отримує на робоче місце інформацію про те, що він повинен 

зробити і всі необхідні для цього дані. WorkFlow додаток визначає, яка 

програма має бути запущено для реалізації функцій на даному робочому місці, і 

завантажує в нього необхідні дані. Парадигма WorkFlow системи передбачає, 

що користувач повинен виконувати тільки необхідні функції, всю рутинну 

роботу – визначення послідовності дій, доставку необхідної інформації, 

контроль своєчасності виконання роботи та інше виконує система WorkFlow. 
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Лекція № 8 

Тема. Системи для маршрутизації документів 

План 

1. Системи, що засновані на використанні Internet / Intranet.  

2. Системи, що управляють виведенням документа. 

Системи, що засновані на використанні Internet / Intranet 

При виборі складових СЕД необхідно віддавати перевагу програмам, які 

підтримують повноцінну роботу зі звичайного браузера, фактично, мають так 

званий тонкий клієнт і спеціальне серверне програмне забезпечення, що 

забезпечує функціонування даного клієнта. Як правило, таке технічне рішення 

дозволяє використовувати стандартні сховища даних (бібліотеки документів, 

бази даних) з локальних, корпоративних і глобальних мереж, не вимагаючи 

істотних витрат на додаткове адміністрування і підтримку цілісності, 

надійності і безпеки зберігання даних. 

До складу СЕД входять спеціальні програмно-апаратні засоби захисту, які 

дозволяють: шифрувати дані, підтримувати електронний цифровий підпис,  

проводити аутентифікацію користувачів, забезпечують достовірність та 

цілісніть інформації. 

Ефективність програмних засобів захисту істотно підвищуеться за 

рахунок застосування апаратних і біометричних засобів: апаратних ключів, 

смарт-карт, пристроїв розпізнавання відбитків пальців, сітківки ока, голосу, 

особи, оцифрованої підпису, встановлення брандмауерів (засобів контролю за 

зовнішніми (вхідними та вихідними) з’єднаннями, дозволяючи 

відслідковувати передачу інформації практично всіх відомих на сьогоднішній 

день протоколів Internet). 

В основу системи документообігу закладена підсистема зберігання. В 

найпростішому випадку це може бути база даних обліку документів в системах 

автоматизації діловодства. Для цього може використовуватися:  файлова 

система, спеціалізована система побудови архіву документів т.п. 
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Клієнтські програми, відповідно, повинні включати такі додаткові 

функції, як доступ до документів в архіві, підтримка блокування і зміни 

атрибутів документів, а також можливість повнотекстовий пошук. 

Для введення документів в систему може використовуватися система 

розпізнавання текстів і друкованих форм. 

Системи, що управляють виведенням документа 

Одним з особливих сегментів сучасного ринку СЕД є так звані системи 

управління виведення документів (output management systems – OMS), 

основним призначенням яких є генерація вихідних документів.  Ряд OMS-

систем відповідає тільки за розподіл і доставку вихідних документів (в 

електронному вигляді –  в форматах HTML, XML і PDF і т. д.).  

У деяких OMS-системах додатково реалізована можливість архівації та 

довготривалого зберігання вихідних звітів і документів,  класифікуючись 

Gartner Group як інтегровані системи архівації та пошуку документів (IDARS – 

integrated document archive and retrieval systems). 

Для підтримки прийняття управлінських рішень, система повинна 

забезпечувати формування різних звітів, включаючи: 

 довідки, зведення і списки по документам, тематичними рубриками; 

 звіти довільного складу і структури за сформованим підбірці 

документів; 

довідки за типами документів, за виконавцями, по контролерам; 

 комплексну оцінку стану справ. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Поняття електронного документознавства.  

2. Принципи електронного документознавства. 

3. Маштабованість у системі електронного документообігу.  

4. Розподілення в системі електронного документообігу.  

5. Безпечність і захищеність у системі електронного 

документообігу. 

6. Модульність у системі електронного документообігу.  

7. Адміністрування та вибіркове резервування в системі 

електронного документообігу.  

8. Відкритість і протоколювання роботи в системі електронного 

документообігу.  

9. Поєднання та інтегрування роботи в системі електронного 

документообігу. 

10. Класифікація систем документообігу.  

11. Підсистеми документообігу та їх функції.  

12. Методологія побудови автоматизованого документообігу.  

13. Концепція систем управління документообігом.  

14. Складнощі автоматизації документообігу та процесів 

управління ним. 

15. Додатки, що реалізують «фіксовану» функціональність.  

16. Комплексні рішення на базі платформи електронного 

документообігу.  

17. Організація роботи Microsoft Outlook. 

18. Етапи життєвого циклу документа.  

19. Система автоматизованого документообігу.  

20. Функції підсистем САЕД.  

21. Підходи до побудови маршрутизації документів.  

22. Системи комплексної автоматизації бізнес-процесів.  

23. Системи, що засновані на використанні Internet / Intranet.  
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24. Системи, що управляють виведенням документа. 

25. Види електронних документів. 

26. Охарактеризувати концепції розвитку електронного 

документообігу різних дослідників. 

27. Які алгоритми шифрування називаються симетричними, а які 

– асиметричними, які відкритими, а які – закритими. 

28. Яке призначення відкритих ключів? 

29. Де і навіщо зберігаються закриті ключі? 

30. Що необхідно встановити й отримати на комп’ютері для 

стандартизованої передачі зашифрованих повідомлень? 

31. Чому розмір зашифрованих файлів може бути меншим від 

вхідного файла? 

32. Які правила введення тексту вам відомі в MS Word? 

33. Як налаштувати MS Word? 

34. Яке призначення  MS Word? 

35. Для чого використовується програма «FossDoc»? 

36. Які розділи містить програма «FossDoc»? 

37. Які додаткові операції можна проводити з документами у 

програмі «FossDoc»? 

38. З яких складових частин складається комплексна 

конфігурація системи 1СП? 

39. Які режими роботи доступні для користувачів 1СП? 

40. Що називають константами і як їх створити у середовищі 

1СП? 

41. Які типи регістрів існують у середовищі 1СП і які особливості 

їх роботи? 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Студент, який навчається без відриву від виробництва, для успішного 

складання іспиту з «Електронного документознавства в умовах глобалізації» 

повинен виконати ряд завдань і отримати за них відповідну кількість балів. Уся 

інформація для зручності розміщена у таблицях. 

Таблиця 4.1  Критерії оцінювання контрольної роботи 

Критерії оцінювання тексту контрольної роботи Кількість балів 

Аргументованість вибору дослідження 5  

Грамотність і логічність  викладу  матеріалу 10  

Системність і повнота  у  розкритті теми 15  

Наявність схем, таблиць, ілюстрацій, карт 10  

Аргументованість висновків 5  

Грамотність викладу, культура оформлення 

посилань 

5 

Усього: 50  

 

Таблиця 4.2 Процедура захисту контрольної роботи оцінюється за 

такими показниками 

Критерії оцінювання захисту контрольної роботи Кількість балів 

Чіткість, логічність викладу матеріалу 10 

Використання наукової термінології 5 

Вільне володіння матеріалом 5 

Повнота,  вичерпність відповідей 5 

Культура мовлення 5 

Усього: 30 
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Таблиця 4.3 Оцінювання рівня знань студента за складання іспиту 

Рівень знань Кількість балів 

(20 балів) 

Критерій оцінювання – це рівень 

розкриття завдань білету 

Відмінний 20 90 – 100 % 

Дуже добрий 18 80 – 89 % 

Добрий 15 65 – 79 % 

Задовільний 12 50 – 64 % 

Мінімальний 9 25 – 49 % 

Незадовільний 0 0 – 24 % 

Види роботи Кількість балів 

Виконання контрольної роботи 50 

Захист контрольної роботи 30 

Складання іспиту 20 
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