
Документаційне обслуговування підприємства 

Модуль 1. Первинна обробка документації 

Тема № 2. Практична реалізація документаційного обслуговування 

Тема уроку №23: Специфіка електронного документообігу керуючої компанії 

 

 Мета уроку: сформувати поняття типових документів державної 

установи, розвивати практичні уявлення про сервіс, виховувати любов до 

професії. 

Матеріал уроку: 

 

Автоматизація торкнулася всіх сфер нашого життя. На сучасному 

підприємстві її елементом є системи електронного документообігу. Адже 

робота з документами – як внутрішніми, так і зовнішніми – вважається 

найбільш трудомісткою. І оптимізувати, а також значно спростити процес 

допомагає сучасне програмне забезпечення. 

Спеціалізовані програми, які допомагають організувати електронний 

документообіг, впроваджуються як на приватних підприємствах, так і на 

державних. У комерційному секторі вони допомагають знизити трудовитрати 

і прискорити процес оформлення документів. У державному оптимізується 

потік інформації, прискорюється і спрощується робота з населенням. 

Якщо оформляти ділові папери і відомості по ним в ручному режимі, 

процес стає трудомістким і незручним. Тому автоматизація бізнесу – одна з 

важливих задач. В умовах високої конкуренції вона стане вагомою 

перевагою. Програми для електронного документообігу в Україні 

допомагають значно прискорити процес роботи з документами і отримати 

повну картину по всіх напрямках діяльності компанії. 

Процес управління стає більш легким, зрозумілим і продуманим. 

Оперативні і стратегічні рішення приймаються на основі достовірної 

інформації. 

Ще один важливий момент, на який варто звернути увагу – 

інформаційна безпека. Документи є цінністю, тому що несуть в собі важливі 

відомості. І компанії, які використовують паперові документи, можуть 

стикатися з низкою проблем: 

 втрата документів; 

 порушення конфіденційності, оскільки рахунки або договори 

потрапили в чужі руки; 

 створення зайвих копій, що тягне за собою матеріальні витрати; 



 великі витрати часу, які витрачають співробітники на підготовку і 

пошук документів. 

І всі ці питання легко вирішуються при впровадженні СЕД (системи 

електронного документообігу). Вона дозволяє підвищити продуктивність і 

налагодити чітку взаємодію між підрозділами. Крім того, СЕД дає 

можливість чітко налаштувати доступи до інформації в залежності від того, 

яку посаду обіймає працівник. 

Документообіг поділяють на зовнішній і внутрішній, все залежить від 

цілей і завдань, для яких складаються паперу. Внутрішній призначений для 

обміну інформацією між підрозділами підприємства, а зовнішній – для робіт 

з контрагентами. Наприклад, Акт виконаних робіт, який свідчить про 

завершення договору або його частини, і підписується двома сторонами. 

Внутрішній документообіг може ділитися на: 

1. Управлінський. 

2. Кадровий. 

3. Складський. 

4. Бухгалтерський. 

При наявності на підприємстві інших підрозділів, наприклад, архіву, 

виробництва, окремо ведеться інший вид обліку. 

При створенні електронного документообігу обрана програма зазвичай 

працює з будь-якими документами: рахунками, накладними та іншими. 

Вона також налаштована на передачу даних, але для цього інша 

сторона повинна мати засоби, щоб їх прийняти. 

Програмний продукт виконує ті ж завдання, які необхідні для 

звичайного документообігу: формування документів, реєстрація, відправка. 

Наявність ЕДО значно спрощує і прискорює роботу підприємства. 

Звичайно, до електронних документів пред'являються свої вимоги: 

 простота форми; 

 чіткість викладення інформації; 

 придатність для обробки різними системами; 

 наявність цифрового підпису для надання документу юридичної сили. 

Як працює ЕДО? Все просто: 

1. Співробітник формує електронний документ. 

2. Підписує його і пересилає адресату. 

3. Контрагент отримує документ, підписує його. Після цього в компанію-

відправник приходить повідомлення про те, що документ підписаний 

двома сторонами. 



Тобто документ створюється для спільної роботи з контрагентами. 

Після підписання проводять оплату або відвантаження товарів і виконують 

інші дії 

Використовуючи платформи для електронного документообігу, 

компанія вирішує наступні завдання: 

1. Підвищує ефективність управління процесами і формує потоки 

завдань. 

2. Скорочує трудовитрати співробітників і зменшує фінансові витрати на 

створення документів. 

3. Забезпечує надійний облік і безпеку зберігання документів. 

 

 

 

Домашнє завдання:  

1. 1, ст.90-96, конспект 

2. Перелічіть програмні продукти для створення ЕДО. 

3. Назвіть переваги  впровадження електронного документообігу 

 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com. В темі листа 

зазначайте прізвище, групу, назву предмета; в тексті листа – номер та дату 

уроку.  

mailto:anylesik@gmail.com


Модуль 1. Первинна обробка документації 

Тема № 2. Практична реалізація документаційного обслуговування 

Тема уроку №24: Підготовка документації відділу закупівель 

Мета: сформувати поняття документаційного обслуговування в сучасному 

суспільстві, розвивати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, 

виховувати інтерес до професії. 

Матеріал уроку: 

Під час створення та публікації оголошення про закупівлю Ви вносите 

в нього лише основні дані про свою закупівлю, інформацію про предмет 

закупівлі, терміни періоду подачі пропозиції тощо. Крім того, Вам також 

необхідно прикріпити тендерну документацію, де більш детально мають бути 

прописані вимоги до пропозицій Постачальників. 

Тендерна документація - це, по суті, інструкція, на підставі якої 

Постачальники будуть готувати свої пропозиції. В ній Ви прописуєте 

кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі, прикріплюєте проект договору, 

зазначаєте критерії та методику оцінки тендерних пропозицій, інформацію 

про мову, валюту тощо. Детальний перелік інформації, яку повинна містити 

тендерна документація, наведений в ст. 22 Закону України "Про публічні 

закупівлі". 

Разом з цим звертаємо увагу на те, що Мінекономрозвитку України 

затвердило  Примірну тендерну документацію (наказ від 13.04.2016 №680). 

Примірна тендерна документація не є обов'язковою для застосування 

Замовниками, проте на її основі можна сформувати власну тендерну 

документацію, врахувавши особливості своєї закупівлі. 

 При формуванні тендерної документації варто уникати вимог, які 

можуть вважатися дискримінаційними. 

 Тендерну документацію бажано публікувати у форматі, доступному 

для копіювання інформації з неї (наприклад, word тощо). Адже при 

підготовці тендерної пропозиції постачальники часто копіюють форми 

з тендерної документації Замовника (наприклад, форму пропозиції, 

форми довідок, технічне завдання тощо 

Домашнє завдання:  

1. 1, ст.90-118, конспект 

2. Проаналізувати систему підготовки та оформлення електронних 

документів для організації закупівель керуючої компанії. 

 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com. В темі листа зазначайте прізвище, 

групу, назву предмета; в тексті листа – номер та дату уроку. 

https://infobox.prozorro.org/news-mert/nakaz-minekonomrozvitku-680-pro-zatverdzhennya-primirnoji-tendernoji-dokumentaciji
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Модуль 1. Первинна обробка документації 

Тема № 2. Практична реалізація документаційного обслуговування 

Тема уроку №25: Архівація електронних документів 

Мета: сформувати поняття послуг в сучасному суспільстві, розвивати вміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці, виховувати інтерес до професії. 

 

Матеріал уроку: 

Входження України до єдиного інформаційного простору та 

інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвели до 

стрімкого накопичення документів та інформаційних ресурсів з цифровими 

носіями. Відтак, перед архівістами постала проблема зберігання такого виду 

інформації та створення електронних архівів. Упродовж 1990-х рр. у світі 

були здійснені перші спроби створення електронних архівів. Зокрема, у 

1998 р. у Великобританії консорціум "The Consortium of University Research 

Libraries" (Консорціум університетських дослідницьких бібліотек), за участі 

Національного архіву PRO (Public Records Office), розробили проект 

типового електронного архіву CEDARS (the CURL Exemplars in Digital 

Archives). Того ж року у Сполучених штатах Америки був створений перший 

Національний електронний архів - ERA (Electronic Records Archives). Новим 

етапом розбудови електронних архівів стало прийняття у 2003 р. ХХХІІ 

Генеральною конференцією ЮНЕСКО "Хартії про збереження цифрової 

спадщини". У цьому документі, зокрема, зазначається, що цифрова 

спадщина - це унікальна скарбниця людських знань, створена як у 

цифровому вигляді, так і шляхом конверсії існуючих ресурсів на аналогових 

носіях. 

В Україні процес зберігання цифрової спадщини було розпочато 

прийняттям низки нормативно-правових документів у 2003 р., а саме: Закону 

України "Про електронні документи та електронний документообіг" (2003 р., 

№ 851-IV), Закону України "Про електронний цифровий підпис" (2003 р., 

№ 852-IV), "Порядку зберігання електронних документів в архівних 

установах" (наказ Державного комітету архівів України, 2005 р., № 49, 

зареєстровано у Міністерстві юстиції України в 2005 р., № 627/10907), 

Закону України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки" (2007 р., № 537-V). Законотворчий процес у цій 

царині триває. В Україні він відбувається з урахуванням вітчизняних 

архівознавчих традицій та сучасних світових інформаційних технологій. 

У 2007 р. було створено Центральний державний електронний архів 

України (ЦДЕА України). Ця подія стала найкращим проявом політичної 



волі на державному рівні щодо збереження цифрових ресурсів (електронних 

документів, електронних інформаційних ресурсів). Нині ЦДЕА України 

здійснює координацію діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми 

власності в галузі електронного діловодства, впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, електронного документообігу, електронного 

цифрового підпису, зберігання та використання інформації. 

Такі питання як архівування електронних інформаційних ресурсів, 

приймання до архівів документів з цифровими носіями, розроблення 

програмного забезпечення для управління значними обсягами цифрових 

матеріалів тощо підіймались і жваво обговорювались на XVI Міжнародному 

Конгресі архівів, якій відбувся у 2008 р. у м. Куала-Лумпур (Малайзія). В 

Україні ці проблеми, у своїй більшості, поступово вирішуються: значна 

частина архівів створили свої власні сайти, функціонує сайт Держкомархіву 

України, який у майбутньому, без сумніву, буде репрезентувати веб-портал 

мережевого електронного архіву. З впровадженням сучасних веб-технологій 

користувач з будь-якого віддаленого місця матиме доступ до електронних 

архівів мережі Інтернет, використовуючи лише звичайну програму Інтернет-

навігатор. 

Перспективи подальшого успішного функціонування ЦДЕА України та 

використання ретроспективної інформації в електронному вигляді вимагають 

внесення змін до Закону України "Про обов'язковий примірник", які б 

забезпечили комплектування архіву електронними інформаційними 

ресурсами та сприяли розширенню доступу користувачів до ретроспективної 

інформації; законодавчого вирішення питання щодо надання права членам 

експертно-перевірних комісій накладати електронний цифровий підпис на 

електронні документи у процесі конвертації; визначення метаданих за 

єдиною схемою архівного описання електронних документів та електронних 

інформаційних ресурсів; унормування форматів зберігання електронних 

документів та електронних інформаційних ресурсів за типом цифрових даних 

(текстові документи, електронні таблиці, графічні, мультимедіа, бази даних) 

та розроблення порядку проведення процедури їхньої конвертації; 

визначення носіїв для постійного зберігання електронних документів та 

електронних інформаційних ресурсів. 

Детальніше про проблеми зберігання електронних документів, 

електронних інформаційних ресурсів та діяльність ЦДЕА України. 

Електронний архів - інформаційна система, що приймає, зберігає та 

надає користувачам та державним архівам доступ до архівних документів в 

електронному вигляді (профільні документи) тривалого або постійного 

http://tsdea.archives.gov.ua/


термінів зберігання. Відповідно до Положення державної установи 

"Центрального державного електронного архіву України" (далі ЦДЕА 

України), затвердженного наказом Держкомархіву України від 21.06.2007 р. 

№ 97, до складу документів архіву входять: 

 електронні документи установ - джерел формування НАФ, передані 

державними архівами; 

 електронні інформаційні ресурси; 

 електронні документи та інформаційні ресурси особового походження, 

передані державними архівами та їх власниками; 

 службові видання в електронному вигляді, що не надходять у 

встановленому порядку до Книжкової палати України та бібліотек-

депозитаріїв; 

 електронні документи юридичних і фізичних осіб, що в установленому 

порядку надійшли у власність держави з-за кордону; 

 електронні страхові копії особливо цінних та унікальних документів та 

інформаційних ресурсів, що зберігаються в органах державної влади, 

місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях 

незалежно від форми власності; 

 облікові документи та архівні довідники: описи, каталоги, путівники 

тощо. 

Виходячи з того, які профільні документи утворюються в сучасному 

електронному документообігу, сьогодні електронний архів займається 

розробкою порядку прийняття на зберігання наступних профільних 

документів: електронний документ, який захищено електронним цифровим 

підписом, та електронні інформаційні ресурси, до яких відносять бази даних і 

веб-сайти. 

Враховуючи невирішеність питань інтелектуальної власності, 

авторського та сумісного права на законодавчому рівні, щодо веб-сайтів 

ЦДЕА України започаткував практику укладання договорів із 

правовласниками цих електронних інформаційних ресурсів. 

Довготривале зберігання профільних документів в умовах постійної 

зміни програмно-технічних засобів передбачає планову міграцію цих 

документів з існуючого донині покоління програмно-технічних засобів 

обчислювальної системи в наступне. Технологія довготривалого та 

постійного зберігання має задовольняти вимоги збереженості (цілісність, 

автентичність) та постійної визначеності електронних документів (доступ із 

візуалізацією та можливістю відтворення на папері). 



Функціональну модель сучасного електронного архіву за міжнародним 

стандартом ISO 14721-2003, так звану модель OAIS (Open Archival 

Information System), представлено на схемі. 

Вона має такі складові: 

 приймання - процеси отримання, перевіряння надісланого архівного 

документа в електронному вигляді на відповідність визначеним 

вимогам до носіїв інформації, форматів даних, необхідної довідкової 

інформації, а також того, чи профільний документ є цілісним та 

автентичним; 

 архівне зберігання - процеси архівного описування, розміщення 

прийнятого архівного документа в електронному вигляді на носієві 

інформації для зберігання у відповідності з прийнятою ієрархією; 

оновлення носіїв інформації згідно з планом здійснення процесів 

зберігання; періодичного перевіряння цілісності профільних 

документів, резервного та страхового копіювання; забезпечення 

доступу до профільних документів за вимогою; 

 керування даними - керування процесами функціонування 

електронного архіву у відповідності з визначеним планом зберігання та 

адміністративними заходами, спрямованими на керування процесами 

приймання, зберігання та доступу до документів в електронному 

вигляді; 

 організація доступу - забезпечення користувачів та державні архіви 

інформацією щодо наявності електронного документа на зберіганні та 

реалізація отримання їх за запитом через телекомунікаційні засоби 

відповідно до процедур, що обмежують доступ та забезпечують захист 

інформації; 

 планування процесу - функція планування управління процесами 

електронного архіву у відповідності до запланованих подій життєвого 

циклу архівних документів та програмно-технічних засобів; 

 адміністрування - функція керування процесами електронного архіву, 

що відповідає вимогам поточної експлуатації електронного архіву. 

Концептуальна модель електронного архіву OAIS може слугувати як 

для малих, так і для значних за обсягом інформації архівів. 

Домашнє завдання:  

1.§1, ст.110-118, конспект 

2. Яка система документів необхідна для створення керуючої компанії? 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com. В темі листа зазначайте 

прізвище, групу, назву предмета; в тексті листа – номер та дату уроку. 
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Модуль 1. Первинна обробка документації 

Тема № 2. Практична реалізація документаційного обслуговування 

Тема уроку №26: Практикум. 

Мета: засвоїти поняття документаційних послуг в сучасному суспільстві, 

розвивати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, виховувати 

інтерес до професії. 

 

Матеріал уроку: 

 

1. Розробити вид статутного документа, що залежить від 

організаційно-правової форми юридичної особи, ним може бути 

(статут, модельний статут, положення, наказ, тощо). 

2. Розробити пакет документів для створення ОСББ. 

 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com. В темі листа 

зазначайте прізвище, групу, назву предмета; в тексті листа – номер та дату 

уроку. 
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