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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В інформаційному суспільстві України на

даний момент продовжується процес форму$
вання інформаційної культури. Сучасні інфор$
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ня.
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маційні технології, проникаючи у всі сфери су$
спільного життя, генерують не тільки нові мож$
ливості, але і загрози. Тому використання су$
часних інформаційних технологій, раціональ$
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на організація функціонування систем елект$
ронного документообігу (СЕД) — важливий
напрям удосконалення роботи підприємств та
установ. Перспективним є використання ком$
п'ютерних технологій та засобів, що забезпе$
чують оперативність фіксації, збору, обробки,
пошуку та передавання інформації, надійність
її зберігання, віддалений доступ, надання
інформації в потрібний час, на потрібному носії
та у потрібній формі відповідно до психологіч$
них та ергономічних вимог користувача. Особ$
ливо важливо вирішити задачі електронного
документообігу в макророзрізі — держави в
цілому. Розв'язання задач розробки моделей та
інформаційної технології для державних
органів пов'язане з підвищенням ефективності
функціонування органів державної влади,
місцевого самоврядування та інших державних
інститутів та установ України. Необхідність
формування концепції управління електронно$
го документообігу місцевого самоврядування
визначає актуальність дослідження цієї теми та
складає напрям подальшого дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню створення СЕД присвячені праці
таких видатних вітчизняних та зарубіжних на$
уковців, як В.М. Глушков, Д.О. Поспєлов, С.В.
Назаров, Д.І. Шапіро, І.С. Зінгер, М.Дж. Сат$
тон, Ер. Спірлі, А.В. Шеєр тощо. В їх роботах
були визначені принципи та напрями викорис$
тання сучасних інформаційних технологій для
раціоналізації документообігу, проте питання
вибору критеріїв та моделей для управління
процесами документообігу висвітлені недо$
статньо і потребують подальшої розробки.
Крім того, питанням застосування формальних
моделей, які описують структуру та функціо$
нування систем електронного документообігу,
практично не було приділено увагу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей

електронного документообігу, а також еконо$
міко$математичних моделей та методів, які до$
цільно використати для створення структури
електронного документообігу місцевого само$
врядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зрозуміло, що впровадження систем елек$
тронного документообігу дозволяє зробити
більш прозорими процеси прийняття управ$
лінських рішень і надавати населенню більш

якісні послуги управління. Електронний доку$
ментообіг є одним з першочергових завдань, що
вирішуються підприємствами й організаціями
під час реалізації систем автоматизації своєї
управлінської діяльності. Реалізація завдань
електронного документообігу дозволяє управ$
лінському апарату зосередитися на вирішенні
безпосередніх завдань і внесенні творчого еле$
менту в пошук шляхів досягнення цих цілей.

З прийняттям Закону України "Про елект$
ронний документообіг" була створена правова
база щодо визнання електронних документів,
проте дана форма офіційних взаємовідносин не
набула належного впровадження. До конкрет$
них чинників, що гальмують широке впровад$
ження електронного документообігу, можна
віднести відсутність будь$яких систем автома$
тизації документообігу в цілому ряді органі$
зацій; розмаїтість систем і форматів, що вико$
ристовуються у різних організаціях; необхід$
ність надання електронного цифрового підпи$
су всім державним службовцям; впроваджен$
ня надійних засобів захисту інформації в про$
цесі доставки; захист конфіденційної інфор$
мації.

Розвинені країни світу широко запроваджу$
ють "електронні уряди" для вирішення багать$
ох питань взаємодії держави із громадянами,
бізнесом і взаємодії різних державних струк$
тур між собою, тому позитивний приклад за$
стосування даного феномену дає можливість
говорити про необхідність розробки та зап$
ровадження системи "електронного уряду" в
Україні.

Проаналізувавши різні трактування цього по$
няття, можна зробити висновок, що "е$уряд" —
це не тільки електронна система, яка запровад$
жується з метою забезпечення більш якісного
та швидкого зв'язку між державою, громадя$
нами та бізнесом, а також і переосмислення
ролі державної служби в громадянському
суспільстві, яка стає перш за все елементом
обслуговування, забезпечення потреб грома$
дян і бізнесу.

Повертаючись до безпосередніх означень і
нормативів українського законодавства, спро$
буємо відтворити та проаналізувати модель
електронного документу від етапу ініціативи
його створення до моменту передачі та архі$
вації. Відповідно до статті 9 Закону України
"Про електронні документи та електронний
документообіг", електронний документообіг
(обіг електронних документів) — сукупність
процесiв створення, оброблення, вiдправлення,
передавання, одержання, зберігання, викори$
стання та знищення електронних документiв,
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якi виконуються iз застосуванням перевiрки
цiлiсностi та у разi необхiдностi з пiдтвер$
дженням факту одержання таких документів
[1]. Враховуючи великий обсяг даних у сучас$
ному інформаційному просторі та типовивість
в формуванні питомої кількості звітної доку$
ментації, доцільно розглядати електронний до$
кументообіг як велику кібернетичну систему.
Необхідною особливістю такої системи мож$
на виділити її здатність до вдосконалення та
інтеграції інструментів створення, оброблення,
виправлення, зберігання електронних доку$
ментів тощо.

Схема створення електронного документа
з послідовністю можливих фаз на відповідних

стадіях таких, як: реєстрація та розгляд, підго$
товка вихідного документа, узгодження та реє$
страція у блоках процесу створення та збері$
гання документа до його переправлення чи ар$
хівації відображено на рисунку 1.

Представлені на рисунку фази створення
електронного документа підпадають як під
варіант створення нового документа чи фор$
ми відповідно до поставленого звернення
суб'єкта документообігу, так і внесення по$
правок згідно законодавству чи створення
типового документа без нововведень. у разі
створення документа без залучення додатко$
вих засобів для зміни його типової структу$
ри, можна передбачити пропуск та відкидан$

Рис. 1. Схема створення електронного документа

0 фаза — ініціатива подання електронного документу;
1 фаза — реєстрація вхідного документа;
2 фаза — розгляд електронного документа;
3 фаза — виокремлення типу документу, який формується;
4 фаза — узгоджений проект вихідного документа;
5 фаза — затвердження проекту;
6 фаза — узгоджений документ з внесеними поправками;
7 фаза — затверджений документ;
8 фаза — зареєстрований документ;
9 фаза — робочі матеріали та шаблони;
10 фаза — законодавчі рекомендації та керівництва;
11 фаза — зведені форми суміжних даних;
12 фаза — довідники автоматизованих інструментів роботи з вхідним документом;
13 фаза — передання документа в архів.
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ня окремих фаз, пов'язаних з інноваційною
діяльністю.

Аналіз представлених на рисунку фаз ство$
рення електронного документа.

0 фаза — ініціатива подання електронного
документу.

Взаємодія між суб'єктом документообігу та
системою створення документа призводить до
появи звернення, ініціативи чи необхідності
створення форми, реквізиту чи готового доку$
менту. Вхідний потік даних від суб'єкта запо$
чатковують ланцюг створення документа. По$
дібним суб'єктом, в залежності від розгалуже$
ності і складності системи, може виступати гро$
мадянин, підприємство, робітник, державний
орган тощо. Вхідним інформаційним потоком
може стати вихідні дані від суб'єкта, необхідні
для подальшої обробки і отримання результа$
ту.

1 фаза — реєстрація вхідного документу.
Фаза може включати перелік заходів для

попередньої перевірки вхідних даних, реєст$
рації вхідного документа в поточному вигляді
та створення відповідної відмітки про прове$
дення цих дій.

2 фаза — розгляд електронного докумен$
ту.

Фаза детального розгляду вхідного доку$
мента, зіставлення отриманих даних та їх фор$
мулювання з існуючими стандартами та норма$
тивами. Етап може включати попередню оцін$
ку наповненості документа та необхідних ре$
сурсів для його створення і остаточної публі$
кації.

3 фаза — виокремлення типу документу,
який формується.

Остання фаза реєстрації та розгляду
вхідного документу, коли, в залежності від
типу поданої інформації та вимог суб'єктів,
виокремлюється з загального переліку форм з
відповідним попереднім типовим інструмен$
тарієм та реквізитами, які можуть бути вико$
ристані в подальшій його обробці. Фаза закін$
чується переданням документа до блоку підго$
товки вихідного документа.

4 фаза — узгоджений проект вихідного до$
кументу.

Фаза яка є першою в роботі з проектом го$
тового документа. Включає в себе попередню
детальну формалізацію з паралельним відобра$
женням нетипових питань, помилок, розбіжно$
стей тощо. В залежності від виявленого на по$
передньому етапі типу документа, в разі необ$
хідності, можуть бути залучені в роботу мате$
ріали з фаз 9, 10, 11, 12. Передача проекту до$
кумента на затвердження.

5 фаза — затвердження проекту.
Фаза затвердження проекту документа вра$

ховує попередні ланки "маршруту" створення
документа. У випадку залучення додаткових
матеріалів і зміни формату попереднього про$
екту, проводиться аналіз на доцільність внесен$
ня виправлень, реформації структури, додат$
кових запитів тощо. Після цього подається про$
ект документа з запропонованими виправлен$
нями. Завершення стадії підготовки вихідного
документа.

6 фаза — узгоджений документ з внесени$
ми поправками.

Початок стадії безпосереднього затверд$
ження документа узгодженням поправок,
відхилення або їх прийняття, передача доку$
мента на затвердження.

7 фаза — затверджений документ.
Фаза офіційного прийняття і затверджен$

ня документа з перевіреними внесеними дани$
ми, реквізитами відповідно до типу і заявленої
форми.

8 фаза — зареєстрований документ.
Завершальна фаза прямого ланцюга ство$

рення документа перед безпосереднім його
пере направленням та публікацією, що харак$
теризується вихідним потоком структурованих
даних як отриманого результату в системі ство$
рення електронного документу. Отримання
готового документа.

Наступні фази представляють собою розши$
рену систему створення документа, створюючи
підгрунтя для роботи на стадіях вищеперерахо$
ваних фаз. Вони передбачають більш нефор$
мальний підхід та інструментарій, накопичуючи
та структуруючи отримані дані та запити.

9 фаза — робочі матеріали та шаблони.
Фаза з можливістю залучення робочого

інструментарію та засобів обробки, сортуван$
ня, відстеження інформації поза рамками стан$
дартної конфігурації.

10 фаза — законодавчі рекомендації та ке$
рівництва.

Фаза роботи з зовнішньою документацією
та законодавством, зміни до яких вносяться
незалежно від роботи системи, але створюючи
безпосередній вплив на її діяльність.

11 фаза — зведені форми суміжних даних.
Допоміжна необов'язкова фаза для ство$

рення зведених звітів для отримання більш за$
гальної картини або сегментування вхідних да$
них. Доцільна в разі перереформування струк$
тури чи об'єму вхідного документа або за не$
обхідності виявлення розбіжностей.

12 фаза — довідники автоматизованих ін$
струментів роботи з вхідним документом.
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Фаза схожа з фазою 9, але з більш виокрем$
леною ціллю. Включає не підгрунтя та преце$
денти, а готові рішення та засоби їх інтеграції.

13 фаза — передання документа в архів.
Завершальна стадія розширеного циклу

створення електронного документа з перенап$
равленням готового рішення до системи збері$
гання документів — архіву.

Отже, умовно можемо виділи два основні вар$
іанти етапу створення електронного документу,
виділяючи "прямолінійний" спосіб, коли мова йде
про типові форми й реквізити без залучення до$
даткових інструментів та нововведень, та "розши$
рений" спосіб у разі новизни і залучення додатко$
вого інструментарію чи синтезу окремих форм.

Беручи за основу наведену вище загальну
модель створення та передачі електронного до$
кументу, важливо відзначити, що для злагодже$
ної роботи подібного механізму, для пришвид$
шення процесу обробки вхідних даних необхід$
не створення і поширення загальних стандартів
та вимог формування документації. Крім цього,
осново творчим для життєздатності цієї моделі є
масове та навіть примусове залучення автомати$
зованих механізмів та поширення інформаційних
систем. Лише спільне використання систем елек$
тронного діловодства і баз даних дозволяє сис$
тематизувати і поєднувати інформацію, що по$
легшує її аналіз і дає можливість використову$
вати попередній досвід і закономірності.

Для реалізації ефективного електронного
уряду необхідно поєднати декілька економіко$
математичних моделей, а саме:

— хмарні технології для зберігання надве$
ликих масивів даних;

— технології баз даних, що дозволять не
тільки ефективно зберігати наявну інформа$
цію, але й забезпечити зручний доступ до неї у
потрібний момент;

— інші технології інтелектуального аналі$
зу даних, наприклад, нечіткі моделі та нейронні
мережі, що допоможуть визначити ефектив$
ність рішень, що приймаються, на основі заз$
далегідь побудованих алгоритмів.

ВИСНОВКИ
Отже, електронний документообіг є необ$

хідним елементом сучасного інформаційного
простору, який диктує нові правила роботи з
інформацією на всіх рівнях доступу.

Насамперед системи електронного діловод$
ства можуть сприяти спрощенню роботи дер$
жавних службовців та громадян$споживачів
послуг, а також систематизації і аналізу даних
з можливістю швидкого внесення змін та необ$
хідних нововведень.
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