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Тема № 2. Система електронного документообігу.
План
1. Нормативно-правова база електронного документообігу.
2. Поняття

електронний

документообіг,

суб’єкти

електронного

документообігу.
3. Поняття та ознаки електронного документу, обов’язкові реквізити

електронного документу.
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Документообіг»,

«Діловодство» тощо.
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Текст лекції
1. Нормативно-правова база електронного документообігу

Основна функція будь-якої установи — прийняття управлінських
рішень. При цьому вихідні дані для прийняття рішень, необхідна інформація
і самі рішення представляються у вигляді службових документів. Організація
роботи зі службовими документами передбачає створення умов, які
забезпечують зберігання необхідної документної інформації, її швидкий
пошук, оперативність переміщення й виконання, а також забезпечення умов
для всіх видів робіт з документами з моменту складання чи отримання до
знищення або ж передавання в архів – становить єдиний технологічний цикл
і є важливим організаційним чинником управлінської діяльності. ДСТУ
2732:2004 «Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення понять»
визначає

сутність

цього

технологічного

процесу

як

«організування

документообігу, формування справ, зберігання службових документів та
користування ними у поточній діяльності установи».
Нажаль, обсяги технічної роботи з документами іноді заміняють
основний зміст діяльності організації. Результати дослідження свідчать, що
на пошуки та погодження документів працівниками витрачається до 30%
робочого часу; 6% документів губляться; кожний внутрішній документ
копіюється до 20 разів; продуктивність праці персоналу при використанні
електронного документообігу зростає на 20—25%; вартість архівного

збереження електронних документів на 80% нижче в порівнянні з їхніми
паперовими копіями. Тому автоматизація роботи з документами, що
циркулюють в організації, має найважливіше значення для підвищення
ефективності діяльності системи управління в цілому.
Перехід до безпаперових систем ведення документообігу традиційно
пов’язувався з рядом проблемних питань. Зокрема, виникала проблема
легітимності електронних документів, нормативно-правова незабезпеченість
відносин у відповідній сфері, відсутність чіткого механізму ведення
електронного діловодства. Крім цього, впровадження систем електронного
документообігу в організаціях вимагало заходів, спрамованих на підвищення
кваліфікації

персоналу,

а

отже,

не

завжди

вважалось

економічно

виправданим та доцільним керівництвом організації чи підприємства.
Основною технологічною проблемою для державних службовців при
переході до електронного документообігу є використання електронного
аналога власноручного підпису на документах. Без розуміння і впровадження
цієї технології перехід до цілком безпаперової обробку документів

не є

можливою.
Втім, протягом останніх років ці проблеми поступово вирішуються. В
Україні ухвалено низку законів та нормативних актів, що складають базу
нормативно-правового регулювання сфери інформаційних відносин та
електронного

документообігу.

Зокрема,

впровадження

електронного

документообігу в Україні регламентується такими нормативно-правовими
актами:
Закони України:
- від 22.05.03 № 851-IV «Про електронні документи та електронний
документообіг»;
- від 22.05.03 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис».
Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 26.05.04 № 680 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності
електронного документа (електронних даних) на певний момент часу»;
- від 28.10.04 № 1451 «Про затвердження Положення про центральний
засвідчувальний орган»;
- від 28.10.04 № 1452 «Про затвердження Порядку застосування
електронного цифрового підпису органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
державної форми власності»;
- від 28.10.04 № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення
електронного документообігу в органах виконавчої влади»
- від 28.10.04 № 1454 «Про затвердження Порядку обов’язкової передачі
документованої інформації».
2. Поняття

електронний

документообіг,

суб’єкти

електронного

документообігу.
Відсутність

необхідності

вручну

розмножувати

документи,

відслідковувати переміщення паперових документів всередині організації,
контролювати порядок передачі конфіденційної інформації істотним образом
знижує

трудовитрати

діловодів.

Наскрізний

автоматичний

контроль

виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість
роботи виконавців, дозволяє точніше прогнозувати і керувати термінами
підготовки
діловодства

документів.
та

Спільне

інформаційних

використання
сховищ

систем

дозволяє

електронного

систематизувати

і

поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання звітів. Усе це
можливо лише в системі управління, побудованій на основі цілком
електронного документообігу. Адже електронний документообіг — це
високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення
ефективності роботи, зокрема, органів державної влади і місцевого
самоврядування.

Електронний документообіг (ЕД) - сукупність процесів створення,
оброблення,

відправлення,

передавання,

одержання,

зберігання,

використання та знищення електронних документів, які виконуються із
застосуванням

перевірки

цілісності

та

у

разі

необхідності

з

підтвердженням факту одержання таких документів.
Порядок ЕД визначається державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм
власності згідно з законодавством.
Сутність ЕД полягає в тому, що відправлення та передавання
електронних документів
електронній

здійснюються автором або посередником в

формі

за

допомогою

засобів

інформаційних,

телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом
відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ.
Суб'єкти електронного документообігу - автор, підписувач, адресат
та посередник, які набувають передбачених законом або договором
прав і обов'язків у процесі електронного документообігу.
Автор електронного документа - фізична або юридична особа, яка
створила електронний документ.
Адресат -

фізична

або

юридична

особа,

якій

адресується

електронний документ.
Посередник - фізична або юридична особа, яка в установленому
законодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку),
зберігання,

перевірку

задоволення

власних

цілісності
потреб

або

електронних
надає

документів

відповідні

дорученням інших суб'єктів електронного документообігу.

послуги

для
за

Впровадження електронного документообігу в органі державної
влади або місцевого самоврядування вимагає для всіх службовців, які
беруть участь у роботі з документами, наявності:
 засобів обчислювальної техніки, адекватних за продуктивністю
впроваджуваному ПЗ документообігу; обов'язковою є 100%-а
оснащеність персональними комп'ютерами всіх працівників органу
влади, які працюють з документами;
 засобів зв'язку адекватної пропускної здатності між всіма робочими
місцями;
 автоматизованої системи діловодства, яка використовує програмне
забезпечення, що допускає перехід до електронного документообігу;
 психологічної готовності керівників до використання електронних
аналогів власноручного підпису на документі;
 служб і технічних можливостей переводу вхідних паперових
документів в електронну форму.
Сучасні технологій роботи з документами, які застосовуються в
ЕД, дозволяють організувати «безшовну» взаємодію систем, що
забезпечують різні операції обробки документів. У першу чергу до таких
технологій можна віднести:
 технології розпізнавання текстів, що трансформують паперові вхідні
документи в цілком електронну форму представлення;
 електронний аналог власноручного підпису;
 засоби передачі даних;
 засоби збереження електронної інформації.

Зазначені технології дозволяють підсистемам, що виконують різні
функції, органічно доповнювати одна одну. Подібна взаємодія дозволяє
різко підвищити ефективність праці при роботі з документами.
Технологію

електронного

документообігу

підтримують

наступні

функціональні можливості системи:
1) реєстрація в автоматизованому режимі переданих електронною поштою
або через Інтернет-портал вхідних документів, у тому числі таких, що
мають електронний цифровий підпис (ЕЦП) і криптозахист;
2) сканування і розпізнавання паперових документів за допомогою
вбудованої OCR-технології;
3) прикріплення до реєстраційної картки (РК) електронного образу
документу у вигляді файлу (файлів) будь-якого формату;
4) розмежування прав доступу до прикріплених файлів електронного
образу документу;
5) надання кожній посадовій особі — учаснику діловодного процесу —
свого особистого віртуального кабінету, чим досягається доступ
посадової особи тільки до документів, що відноситься до її компетенції;
6) розсилання електронних документів і доручень по них по мережі (по
кабінетах посадових осіб);
7) забезпечення процесу узгодження (візування) проектів документів;
8) повнотекстовий і атрибутивний пошук електронних документів,
включаючи віддалений повнотекстовий пошук;
9) відправлення електронною поштою або публікація на Інтернет-порталі
органу влади електронних вихідних документів (з використанням будьякої електронної пошти, що підтримує MAPI), захищених ЕЦП і
шифруванням за допомогою сертифікованих засобів;

10) формування і оформлення справ, тобто групування виконаних
документів у справи відповідно до номенклатури справ і
систематизацією документів всередині справи;
11) архівне збереження електронних документів, справ органу влади.
3. Поняття та ознаки електронного документу, обов’язкові реквізити

електронного документу.
Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована
у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.
Обов’язковими реквізитами електронного документа є обов’язкові
дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для
його обліку і не матиме юридичної сили.
Обов'язковим реквізитом електронного документа є електронний підпис,
який

використовується

для

ідентифікації

автора та/або

підписувача

електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу.
Накладанням електронного підпису завершується створення електронного
документа. Відносини, пов'язані з використанням електронних цифрових
підписів, регулюються законом.
Оригіналом

електронного

документа

вважається

електронний

примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з
електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного
документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних
носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом
електронного

документа.

Якщо

автором

створюються

ідентичні

за

документарною інформацією та реквізитами електронний документ та
документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову
юридичну силу. Оригінал електронного документа повинен давати змогу
довести

його

законодавством;

цілісність

та

у визначених

справжність

у

порядку,

законодавством випадках

визначеному
може бути

пред'явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій
копії.
Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку,
встановленому законом.
Копією документа на папері для електронного документа є візуальне
подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку,
встановленому законодавством.
Юридична сила електронного документа не може бути заперечена
виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість
електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на
підставі того, що він має електронну форму.
Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:
1) свідоцтва про право на спадщину;
2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений
лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування
централізованого сховища оригіналів електронних документів;
3) в інших випадках, передбачених законом. Нотаріальне посвідчення
цивільно-правової угоди, укладеної шляхом створення електронного
документа (електронних документів), здійснюється у порядку,
встановленому законом.
Основною технологічною проблемою при переході до електронного
документообігу є використання електронного аналога власноручного підпису
на документах. Без розуміння і впровадження цієї технології неможливо
перейти на цілком безпаперову обробку документів.
4. Поняття

електронний цифровий підпис. Поняття особистий,

відкритий ключ; сертифікат ключа, посилений сертифікат ключа.
Суб’єкти відносин у сфері послуг ЕЦП.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) призначений для
діяльності

фізичних

та

юридичних

осіб,

яка

забезпечення

здійснюється

з

використанням електронних документів. ЕЦП використовується фізичними
та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для
ідентифікації підписувача

та

підтвердження

цілісності

даних

в

електронній формі. Кажучі простіше, ЕЦП підтверджує достовірність і
цілісність документа.
Електронний

цифровий

підпис

-

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
підписувача.
Метою

застосування

ЕЦП

є

захист

учасників

електронного

документообігу від підробки електронних документів, виявлення спроб їх
підробки, підтвердження дійсності електронних документів, а також
вирішення питань, пов’язаних з авторським правом.
Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого
ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.
Особистий ключ - параметр криптографічного алгоритму формування
електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.
Відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки
електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері
використання електронного цифрового підпису;
Обидва ключі створюються за допомогою спеціальної програми. Для
створення особистого (закритого) ключа необхідно, наприклад, хаотично
рухати мишку, або безсистемно натискати клавіши на клавіатурі. Програма
перетворить ці рухи в дуже довгий набір символів. Це і є особистий ключ.

Потім ця ж програма на підставі закритого ключа створює відкритий
ключ (відзначимо, що зворотний процес — підібрати закритий ключ по
відкритому ключу — неможливий). Відкритий ключ публікується на сайтах
засвідчуючих центрів і спецоператора зв'язку, чиїми послугами користується
власник ключа, а закритий ключ слід зберігати зі всіма можливими
запобіжними засобами.
Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до
власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:


електронний

цифровий

підпис

підтверджено

з

використанням

посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів
цифрового підпису;


під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа,
чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;



особистий

ключ

підписувача

відповідає

відкритому

ключу,

зазначеному у сертифікаті.
Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те,
що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті
ключа. Використання ЕЦП не змінює порядку підписання договорів та інших
документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій
формі.
Сертифікат ключа - документ, виданий центром сертифікації ключів,
який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу.
Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі
або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації
особи підписувала. Посилений сертифікат ключа - сертифікат ключа,
виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним
центром, центральним засвідчувальним органом.

Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані:


найменування та реквізити центру сертифікації ключів (центрального
засвідчувального органу, засвідчувального центру);



зазначення, що сертифікат виданий в Україні;



унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа;



основні дані (реквізити) підписувача - власника особистого ключа;



дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката;



відкритий ключ;



найменування криптографічного алгоритму, що використовується
власником особистого ключа;



інформацію про обмеження використання підпису.
Посилений сертифікат ключа, крім обов'язкових даних, які містяться в

сертифікаті ключа, повинен мати ознаку посиленого сертифіката ключа. Інші
дані можуть вноситися у посилений сертифікат ключа на вимогу його
власника.
Видачу сертифікатів відкритих ключів, як і інші послуги ЕЦП, здійснює
Центр сертифікації ключів.
Центром сертифікації ключів (ЦСК) може бути юридична чи фізична
особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який надає послуги в сфері ЕЦП
й засвідчив свій відкритий ключ в органі технічного управління сфери ЕЦП центральному засвідчувальному органі. В загальному вигляді визначається
два типи надавачів послуг в сфері ЕЦП - центр сертифікації ключів й
акредитований центр сертифікації ключів. Акредитованим ЦСК є центр
сертифікації,

який

прошов

добровільну

процедуру

акредитації,

яка

підтверджує його здатність виконувати зобов’язання щодо обслуговування
посилених сертифікатів. Додатково до обов’язків й вимог, встановленим
Законом для ЦСК, акредитований ЦСК повинен використовувати для
надання послуг в сфері цифрового підпису лише надійні засоби ЕЦП.

Надійним вважається засіб ЕЦП, який має сертифікат відповідності або
позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в
сфері криптографічного захисту інформації.
В загальному вигляді система ЕЦП функціонує наступним чином.
Фізична або юридична особа, яка бажає стати учасником системи, в термінах
Закону - підписувачем, звертається безпосередньо в ЦСК (акредитований
ЦСК) або до його повноважного представника, який в ході процедури
реєстрації з певним ступенем достовірності здійснює ідентифікацію заявника
й отримуваних від нього даних, необхідних для формування сертифікату
(посиленого сертифікату). ЦСК формує сертифікат відкритого ключа
користувача й завіряє його своїм підписом. Новий сертифікат переміщується
до бази даних дійсних сертифікатів ЦСК й стає доступним для всіх
користувачів по загальнодоступним телекомунікаційним каналам.
Тепер разом з підписаним документом отримувачу може направлятися
сертифікат

відправника

та/або,

отримавши

повідомлення,

отримувач

звертається до бази даних сертифікатів, по ідентифікаційним даним
відправника отримує його сертифікат й перевіряє статус цього сертифікату
(чинний, заблокований, скасований). Якщо сертифікат дійсний на момент
перевірки ЕЦП? з отриманого сертифікату вилучається відкритий ключ
відправника й виконується перевірка його підпису. Слід відмітити, що
клієнтське програмне забезпечення, яке забезпечує формування й перевірку
ЕЦП, проводить ці операції автоматизовано й абсолютно прозоро для
користувачів.

1. Підписувач
2. Центр сертифікації ключів (ЦСК)
3. Акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК) - ЦСК,
акредитований в установленому порядку

4. Засвідчувальний центр (ЗЦ)
Кабінет Міністрів України за необхідності визначає ЗЦ центрального
органу виконавчої влади для забезпечення реєстрації, засвідчення чинності
відкритих ключів та акредитації групи центрів сертифікації ключів, які
надають послуги електронного цифрового підпису цьому органу і
підпорядкованим йому підприємствам, установам та організаціям.
Інші державні органи за необхідності, за погодженням з Кабінетом
Міністрів України, визначають свої ЗЦ, призначені для виконання таких
функцій.
5. Центральний засвідчувальний орган (ЦЗО)
ЦЗО визначається Кабінетом Міністрів України та має такі повноваження:


формує і видає посилені сертифікати ключів ЗЦ і ЦСК з дотриманням
вимог, встановлених Законом «Про електронний цифровий підпис»;



блокує, скасовує та поновлює посилені сертифікати ключів ЗЦ та ЦСК
у випадках, передбачених Законом;



веде електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених
сертифікатів ключів ЗЦ та ЦСК;



веде акредитацію ЦСК, отримує та перевіряє інформацію, необхідну
для їх акредитації;



забезпечує цілодобово доступ ЗЦ та ЦСК до посилених сертифікатів
ключів та відповідних електронних реєстрів через загальнодоступні
телекомунікаційні канали;



зберігає посилені сертифікати ключів ЗЦ та ЦСК;



надає ЗЦ та ЦСК консультації з питань, пов'язаних з використанням
електронного цифрового підпису.

6. Контролюючий орган (КО)
Функції КО здійснює спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації. КО перевіряє
дотримання вимог Закону ЦЗО, ЗЦ та ЦСК.

У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків та виявлення
порушень

вимог,

встановлених

законодавством

для

ЦСК,

ЗЦ,

КО

розпорядження ЦЗО про негайне вжиття заходів, передбачених законом.
Скасування, блокування та поновлення
посиленого сертифіката ключа
ЦСК негайно скасовує сформований ним посилений сертифікат ключа у
разі:


закінчення строку чинності сертифіката ключа;



подання заяви власника ключа або його уповноваженого представника;



припинення діяльності юридичної особи - власника ключа;



смерті фізичної особи - власника ключа або оголошення його
померлим за рішенням суду;



визнання власника ключа недієздатним за рішенням суду;



надання власником ключа недостовірних даних;



компрометації особистого ключа.

ЦЗО, ЗЦ, АЦСК негайно блокують посилений сертифікат ключа:


у разі подання заяви власника ключа або його уповноваженого
представника;



за рішенням суду, що набрало законної сили;



у разі компрометації особистого ключа.
Скасування і блокування посиленого сертифіката ключа набирає

чинності з моменту внесення до реєстру чинних, скасованих і блокованих
посилених сертифікатів із зазначенням дати та часу здійснення цієї операції.
ЦЗО, ЗЦ, АЦСК негайно повідомляють про скасування або блокування
посиленого сертифіката ключа його власника.
Блокований посилений сертифікат ключа поновлюється:


у разі подання заяви власника ключа або його уповноваженого
представника;



за рішенням суду, що набрало законної сили;



у разі встановлення недостовірності даних про компрометацію
особистого ключа.

5. Системи електронного документообігу на платформі Microsoft:

«Справа», «Архів

–

діловодство», «Кодекс: Документообіг»,

«Діловодство» тощо.
Комп’ютеризація діловодства забезпечує безпаперовий документообіг і
значне скорочення в оперативній управлінській роботі кількості традиційних
документів. Але при цьому повинні зберігатися найважливіші управлінські
документи на паперовій основі (накази, плани, звіти тощо), що мають
юридичне й історичне значення та потребують постійного зберігання в
державних архівах.
Автоматизація діловодства розпочалася ще з середини 1960-х років,
коли розроблялись і впроваджувались організаційні автоматизовані системи
управління,

до

інформаційні

функціональних
підсистеми:

підсистем

яких

«Автоматизований

входили

контроль

локальні
виконання

документів», «Кадри», «Облік і контроль за виконанням звернень громадян»,
«Автоматизована

реєстрація

кореспонденції».

Але

оскільки

вони

автоматизували лише окремі операції у діловодстві й працювали паралельно
існуючій

ручній

системі

опрацювання

документів,

традиційний

документообіг тільки ускладнювався й збільшувався.
Виникнення на початку 1980-х років сучасних типів ЕОМ визначило
новий етап у розвитку автоматизації діловодства, що пов’язано зі створенням
інтегрованих

діалогових

автоматизованих

систем

документаційного

забезпечення управління, які обумовили перехід від локальної автоматизації
окремих діловодних операцій до автоматизації всього комплексу операцій з
опрацювання управлінських документів: реєстрації (обліку) документів,
довідкової, контрольної й пошукової роботи, збереження відповідної
інформації в процесі створення документів та ін. Сучасні перспективи

автоматизованого

інформаційного

забезпечення

управлінської

сфери

діяльності базуються саме на цій основі.
Діалогові автоматизовані системи документаційного забезпечення
управління (АСДЗУ) створюються в багатьох установах (наприклад,
автоматизована система опрацювання організаційно-розпорядчих документів
та ін.). Робота системи ведеться у режимі людино-машинного (запитаннявідповідь) спілкування, що дозволяє децентралізовано за допомогою дисплея
виконувати цільове опрацювання даних та їх відновлення безпосередньо на
робочому місці користувача в будь-який зручний для нього час. Крім цього,
уведення вихідної масової інформації може здійснюватися централізовано з
первинних документів, а уся інформація, що вводиться, відразу ж стає
доступною користувачам системи. Унаслідок цього відпадає необхідність у
створенні значної кількості спеціалізованих вхідних, проміжних і вихідних
документів

на

паперовій

основі,

що

значно

скорочує

й

спрощує

документообіг.
Структура АСДЗУ передбачає наявність самостійних технологічних
блоків: блока опрацювання інформації (реєстрація інформації про одержані,
відправлені документи внутрішнього обігу, контроль за виконанням
документів і доручень, формування груп документів для складання
номенклатури справ, підготовки й здачі справ в архів та ін.), блока
автоматизованої підготовки документів (формування банку даних типових
текстів документів, текстових зразків, списків адресатів, прізвищ керівників,
які підписують різні види документів та ін.), блока правового й
інформаційного забезпечення управлінських рішень (формування, пошук і
ведення актуальної загальної й спеціальної правової, нормативної, науковотехнічної

й

іншої

інформації,

а

також

зберігання

найважливіших

організаційно-розпорядчих, інструктивних, методичних документів та ін.).
Конкретні варіанти, що розробляються АСДЗУ, відрізняються один від
одного структурою блоків і видами документів, що опрацьовуються в системі
управління.

Сучасний ринок систем автоматизації діловодства й електронного
документообігу відрізняється диверсифікацією комп’ютерних програм, які
враховують специфіку ведення вітчизняного діловодства, серед яких є такі:
«ДокПроф», «InterDoc», «eDocLib 2.0», «Діло», «Атлас ДОК», «ЄВФРАТДокументообіг»

та

ін.

Усі

програми

спрямовано

на

оптимізацію

документообігу в сучасних службах діловодства.
Так, система «ДокПроф» уже функціонує в багатьох установах країни.
Її призначено для автоматизації процесів діловодства в державних установах
будь-якого рівня, вона дає можливість об’єднати розрізнені потоки
документів територіально відокремлених установ в єдину систему. Робота
підприємств підтримується в режимах on- і off-line. Система забезпечує
гнучке управління документами за допомогою як визначення динамічних
маршрутів відпрацьовування документів, так і вільного розсилання. Це дає
можливість налагодити її під вже існуючу технологію роботи з документами
і скоротити час упровадження. Система «ДокПроф» складається з трьох
функціональних

підсистем:

структури,

допуску,

клієнта.

Підсистема

«Структура» дає можливість централізовано управляти системою в цілому
завдяки можливостям щодо встановлення організаційно-штатної структури,
порядку взаємодії й логічного розміщення підрозділів у системі, веденню
централізованого списку користувачів системи. Підсистема «Допуск» є
відповідальною за управління локальними підрозділами. У ній формується
реєстр журналів і документів, характерних для даного підрозділу,
розмежуються правила взаємодії посадових осіб і порядок допуску до
журналів і документів. Підсистема «Клієнт» дає можливість організовувати
роботу користувачів у системі відповідно до заданих правил.
Система «ДокПроф» забезпечує такі етапи організації документообігу:
 складання завдання на розроблення проекту документа;
 розроблення проекту документа;
 розроблення системи реєстрації документів;
 зберігання документів у журналі реєстрації;

 виконання й контроль виконання документів;
 списання з подальшим збереженням у справі.
Іншою розповсюдженою системою електронного документообігу є
система «InterDoc», що є автоматичною комп’ютерною технологією
реєстрації й моніторингу вхідних і вихідних документів, яка здійснює:
 забезпечення

електронного

обліку

виконавчої

діяльності

й

документообігу;
 виконання статистичного оброблення накопичуваної інформації;
 підтримку

технології

клієнт–сервер

у

середовищі

Microsoft

Windows;
 розподілення доступу користувачів з правами адміністрування;
 підтримання одночасної роботи не менш ніж 500 користувачів;
 розширений пошук інформації;
 інтеграцію з телефоном, Інтернет та електронною поштою;
 гнучку систему генерації статистичної й звітної документації;
 систему архівування, відновлювання й резервного копіювання.
Структура бази вхідних документів дає можливість проводити розпис
документів виконавцями різних підрозділів, проводити контроль за станом
виконання документів. Убудований редактор звітів InterReport дає
можливість створювати й підключати будь-які звіти без перекомпіляції
програмного забезпечення. У системі є можливість архівації даних під час
роботи користувачів, а також створення шаблонів прав для швидкого
застосування привілеїв до нового користувача програми. Програмне
забезпечення оснащено інструментарієм для відтворення даних у разі
проблем з операційними системами або переривання енергопостачання
комп’ютерів.
зрозумілий

Програмне
для

забезпечення

користувачів,

і

має

забезпечує

український
сеансність

інтерфейс,
роботи

багаторівневість доступу користувачів до інформації й системи взагалі.

й

Усі зазначені й розглянуті вище програми спрямовані на автоматизацію
робіт з документами відповідно як до вимог традиційного діловодства, так і
до сучасних тенденцій управління за різними технологіями, наприклад за
технологією workflow у програмі «ЄВФРАТ-Документообіг», яку призначено
для автоматизації документообігу в різних службах діловодства органів
державної влади, наукових і освітніх установ, промислових підприємств та
ін.
Перспективою

поступової

автоматизації

документообігу

в

різноманітних сучасних службах діловодства є створення інтегрованої
системи

електронного

документообігу

(ІСЕД),

яка

спрямована

на

забезпечення руху документів, скорочення терміну підготовки й прийняття
рішень в управлінській сфері в контексті виконання концепції «Електронний
уряд».
Основними

перевагами

інтегрованої

системи

електронного

документообігу є:
 відсутність обмежень на кількість підключених до інтегрованої
системи нових організацій;
 прозорість усіх підключених до системи організацій, а також
їхнього персоналу;
 стандартизований інтерфейс користувача;
 можливості автоматизації багатьох функцій управління системою
документообігу.

Системи електронного документообігу
1. Система "Справа" призначена для автоматизації управлінської

діяльності у вітчизняних міністерствах і відомствах, територіальних
органах влади, на підприємствах різних сфер діяльності
2. DocsVision

Діловодство"

2.0

"Архів-Діловодство"-

DocsVision

2.0

"Архів-

3.

Кодекс:

Документообіг

-

комплекс

взаємозалежних

систем

діловодства, банків документів і корпоративних сервісів, що
забезпечують автоматизоване розв' язання задач діловодства і
документообігу в органах державної влади й інших організацій
4.

ГРАН-ДОК

дозволяє

-

автоматизації

вирішувати

документообігу

на

широкий

спектр

підприємстві,

задач

пов'язаних

з

діяльністю різних підрозділів, а також автоматизувати типові бізнеспроцеси
5. LanDocs - призначена для комплексної автоматизації процесів

діловодства і ведення архіву електронних документів
6. Lotus Notes - забезпечує розроблення і розміщення прикладних

програм

групового

забезпечення,

дозволяє

користувачам

одержувати, відслідковувати, спільно використовувати і створювати
інформацію для обробки документів
7. Documentum

документообігу

4і

система

в

державних

управління
Діловодство - використовується

автоматизації
і

діловодства

муніципальних

і

структурах

