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рЕгламЕНт роБоти
міжНароДНої НаУково-ПрактичНої коНфЕрЕНЦії 
«ЕлЕктроННий ДокУмЕНт: актУальНі завДаННя

та ПрактичНЕ вПроваДжЕННя
(життєвий Цикл  

ЕлЕктроННого ДокУмЕНта)»

11 жовтня 2012 р.
м. Київ, вул. Пугачова, 12/2

Приміщення Національної академії державного управління  
при Президентові України (НАДУ). Актова зала, 3-й поверх
09.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00 – 10.30 Урочисте відкриття конференції
10.30 – 11.50 Пленарне засідання
11.50 – 12.20 Перерва
12.20 – 13.30 Продовження пленарного засідання
13.30 – 15.00 Перерва
15.00 – 16.30 робота секцій
16.30 – 17.00 Підбиття підсумків роботи секцій

12 жовтня 2012 р.
м. Київ, вул. Солом’янська, 24.

Головна будівля комплексу споруд центральних  
державних архівів України. Актова зала, 3-й поверх

09.30 – 10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00 – 11.30 Пленарне засідання
11.50 – 12.50 Перерва
13.00 – 13.30 Підбиття підсумків роботи конференції
13.30 – 15.30 Екскурсія (відвідування Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника)

Виступ на пленарному засіданні – до 15 хв.
Виступи на секційних засіданнях – до 10 хв.

Участь в обговоренні – до 5 хв.
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Затверджено наказом  

Державної архівної  
служби України 
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рЕзолЮЦія
міжНароДНої НаУково-ПрактичНої

коНфЕрЕНЦії «ЕлЕктроННий ДокУмЕНт: 
актУальНі завДаННя та ПрактичНЕ

вПроваДжЕННя (життєвий Цикл
ЕлЕктроННого ДокУмЕНта)»

11–12 жовтня 2012 р. відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція «Електронний документ: актуальні завдання та практич-
не впровадження (Життєвий цикл електронного документа)», в якій 
взяли участь близько 150 представників державних органів виконавчої 
влади, органів управління суб’єктів України, місцевого самовряду-
вання, комерційних організацій, вищих навчальних закладів, науко-
вих установ, засобів масової інформації. У конференції брали участь 
зарубіжні гості з Естонії, Литви, Рес публіки Білорусь, Республіки 
Казахстан, Російської Федерації, США. Організаторами конференції 
виступили Державна архівна служба України, Національна академія 
державного управління при Президентові України, Український 
науково-дослідний інститут ар хівної справи та документознавства, 
Центральний державний елект ронний архів України.

Конференція присвячена обговоренню найактуальніших тео-
ретико-методологічних та практичних проблем створення й функ-
ціонування електронних документів, що виникають на практиці пе-
ред документознавцями, архівістами та управлінцями на сучасному 
етапі розвитку інформаційної складової суспільства й електронного 
урядування, та окреслення можливих шляхів вирішення зазначених 
проблем. Під час конференції відбулося два пленарних засідання, 
організована робота трьох секцій, виставки продукції фірм, що працю-
ють у сфері електронного документообігу та збереженості електрон-
них документів, запропоновано нові довід ни ки, збірники документів, 
продовжувані видання та науково-практичні журнали. Учасники 
конференції дійшли спільної думки, що сучасне документознавство 
існує й розвивається в суспільстві, рівень інформатизації якого стрімко 
підвищується під впливом науково-технічних досягнень у сфері 
інформатизації та постійного їх впровадження у всі сфери діяльності 
людей. За результатами обговорення нагальних проблем щодо роботи 
з електронними документами у документознавстві, архівознавстві та 
державному управлінні було відзначено наявність спільних проблем 
у сфері управління документаційними процесами в різних країнах.
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Серед них слід виділити наступні:
– термінологічні проблеми, що потребують унормування з ураху-

ванням недосконалості інформаційних технологій, які забезпечують 
документаційні процеси щодо електронних документів, та швидкості 
вирішення практичних завдань щодо електронного документообігу, 
які визначаються керівництвом окремих країн. Це зумовлює певні 
розбіжності між векторами розвитку документознавства у різних 
країнах, що має вагомий вплив на теоретичні дослідження, зокрема, 
формування терміносистем з електронного документознавства;

– проблеми документаційного забезпечення таких глобальних 
процесів як електронне урядування та розбудова інформаційного 
суспільства, що мають рівень державної політики у більшості країн за 
ініціативою їх президентів, урядів та парламентів. У нормативно-пра-
вовому забезпечені часто нечітко визначено роль документів у таких 
процесах як, наприклад, надання держав них електронних послуг юри-
дичним особам та громадянам. Найчастіше про понується механізм 
вирішення зазначених проблем на основі електронних інформаційних 
ресурсів без визначення базису таких інформаційних об’єктів;

– проблеми законодавчого забезпечення обміну електронними до-
кументами між громадянами, комерційними структурами та владою, 
забезпечення їх юридичної значущості як у документообігу окремої 
держави, так й у сфері міжнародній взаємодії, а також проблеми, 
що стосуються особливостей правового режиму функціонування 
документів в електронній формі, зокрема електронних документів, 
в суспільстві, органах управління, судах;

– проблеми архівного зберігання електронних документів, 
вирішення яких слід розпочинати у діловодстві. Окремого вирі шен ня 
потребує завдання збереження документів в електронній формі, що за 
законами окремих держав, зокрема, України, не є електронними, на-
приклад, документів особового походження;

– проблеми технічного забезпечення документаційних про це сів 
в електронному документообігу та архівному збережені електрон-
них документів, що впливає на процеси обміну електронними доку-
ментами і метаданими, а також відтворення архівних електронних 
документів у часі.

Конференцією відзначено, що за останні два роки покращилося 
науково-методичне забезпечення електронного документообігу, вико-
нано ряд науково-дослідних проектів, підготовлено проекти нових нор-
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мативно-правових актів, що унормовують електронний документообіг, 
роботу з електронними документами у діловодстві, їх підготовку до 
передавання на архівне зберігання, нормативні акти щодо прийман-
ня-передавання електронних документів на архівне зберігання до дер-
жавних архівів, їх облік, зберігання та доступ до них. Спостерігається 
зростання взаємодії документознавців, архівістів, управлінців та 
комерційних структур у рамках державних проектів, а також наукових 
працівників з діловодами та архівістами-практиками. Стають більш 
тісними міжнародні контакти щодо обміну досвідом розбудови елек-
тронного документообігу, здійснення архівного зберігання електрон-
них документів та впровадження електронного урядування у різних 
країнах. 

Конференція за результатами своєї роботи приймає наступні 
рекомендації:

– продовжити роботу з законодавчого та науково-методичного 
забезпечення електронних документаційних процесів, унормуван-
ня роботи з електронними документами у діловодстві та архівного 
зберігання електронних документів. Звернути особливу увагу на 
питання знищення електронних документів з урахуванням думки 
фондоутворювачів по виконанню зазначеної роботи. Продовжити ро-
боту над визначенням правового статусу документів з електронними 
носіями інформації та аудіовізуальних документів;

– науковій спільноті посилити увагу до теоретичних питань доку-
ментознавства та архівознавства, продовжити практикувати дискусії 
щодо методологічної основи електронного документознавства та 
електронного архівознавства у форматах круглих столів, семінарів, 
конференцій та на сторінках періодичних видань, а також підготовку 
методичних та навчальних посібників, домагатися збільшення числа 
дисертаційних досліджень. Особливу увагу у зазначених дослідженнях 
приділити питанням створення та унормування термінологічної си-
стеми з електронного документознавства та архівознавства;

– документознавчій спільноті продовжити реалізацію проектів 
щодо законодавчого закріплення ролі електронних документів 
в суспільстві та державі як базису для впровадження електронного 
урядування та розбудови інформаційного суспільства;

– для забезпечення різним країнам-учасникам електронної 
взаємодії з міжнародною інформаційною спільнотою зосередити зу-
силля на процесі гармонізації міжнародних стандартів у сфері елек-
тронного документообігу, обміну електронними документами та роз-
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будови Національної системи електронного цифрового підпису, що 
впливає на процеси обміну електронними документами, їх довготри-
валого зберігання та відтворення;

– звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України, Державного агентства з питань на-
уки, інновацій та інформатизації України, Національної академії наук 
України та відповідних технічних комітетів з проханням створен-
ня та затвердження нормативно-правовим актом України плану дій 
щодо гармонізації зазначених міжнародних стан дартів та сприяння 
реалізації такого плану;

– закладам вищої та середньої професійної освіти, що здійс-
ню ють підготовку кадрів документознавців та архівістів продов-
жити розширення навчально-методичної бази за рахунок внесення 
у навчальні плани, навчальні та методичні посібники відомостей про 
електронне документознавство, роботу з електронними документами 
у діловодстві та архівне зберігання електронних документів, що ба-
зуються на аналізі сучасних електронних документаційних процесів;

– вважати за необхідне продовжити наукову роботу щодо ви-
значення сутності електронних інформаційних ресурсів та дос-
лід ження їх життєвого циклу з позицій документознавства та ар-
хівознавства.
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Елена алексеева

закоНоДатЕльНая База раБоты с элЕктроННыми
ДокУмЕНтами в российской фЕДЕраЦии  

(тЕрмиНологичЕский асПЕкт)
Прогрессирующее развитие информационных и телекоммуника-

ционных технологий привело к массовому переходу к электронному 
документообороту во всех сферах жизни общества и особенно в го-
сударственном управлении. Однако, в настоящее время существует 
реальная угроза утраты современным обществом большей части свое-
го ретроспективного документального наследия, так как архивная от-
расль ещё не в полной мере готова к вызовам технического прогресса. 
Эта проблема актуальна для архивных служб всего мира, а решение 
её на уровне применяемых методов и технологий архивного хранения 
электронных документов ещё далеко от завершения.

Многоаспектность проблемы сохранности электронных доку-
ментов в архивах, особенно применительно к материалам с долго-
временным или постоянным сроком хранения, потребует всё большей 
научной кооперации специалистов в области информационных техно-
логий, юриспруденции, документоведения и архивоведения. В связи 
с этим ключевое значение приобретает развитие и совершенствование 
законодательной базы, позволяющей обеспечить эффективную работу 
с электронными документами и их надёжную сохранность.

Правовое регулирование вопросов работы с электронными доку-
ментами предполагает законодательное закрепление в нормативных 
актах, прежде всего, понятия «электронный документ». Применение 
электронных документов в различных областях деятельности обще-
ства, в свою очередь требует законодательного обеспечения их юриди-
ческой силы, а также защиты от искажений в процессе электронного 
обмена.

Законодательное регулирование работы с электронными доку-
ментами активно осуществляется в Российской Федерации начиная 
с 2000 г. и достигло определённых успехов.

Законодательные правовые акты и нормативно-методические до-
кументы не являются данными раз и навсегда. Они изменяются, кор-
ректируются под влиянием динамично развивающегося общества. 
Появляются новые законы и постоянно вносятся изменения в уже 
имеющиеся документы, что заставляет корректировать и постановку 
делопроизводства, и организацию архивного хранения1.
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В целом следует признать, что в настоящее время законодатель-
ство охватывает неполный объём вопросов, возникающих в процессе 
работы с электронными документами. Однако, изменения, произо-
шедшие в последние годы, заметно улучшили ситуацию, но несмотря 
на все усовершенствования законодательной базы работы с электрон-
ными документами, она всё ещё требует дальнейшего развития.

1 Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.internet-law.ru/law/pc/soft.htm. – Загл. 
с экрана; Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» (утратил силу) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10103678.htm. – Загл. с экра-
на; Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/
buch/ – Загл. с экрана; Федеральный закон Российской Федерации от 10 ян-
варя 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (признается утра-
тившим силу с 1 июля 2012 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2002/01/10/podpis-dok.html. – Загл. с экрана; Федеральный 
закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2004/10/27/arhiv-dok.html. – Загл. с экрана; Федеральный за-
кон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2004/08/05/
taina-doc.html. – Загл. с экрана; Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.
html. – Загл. с экрана; Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html. – Загл. с экрана; Федеральный закон 
Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rg.ru/2006/05/05/obraschenie-dok.html. – Загл. с экрана; 
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой систе-
ме информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.
consultant.ru/page.aspx 1016697. – Загл. с экрана; Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. – 
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Режим доступа: http://rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html. – Загл. с экрана; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона “Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг”» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/08/02/uslugi-dok.html. – Загл. с экрана; 
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2011/04/08/podpis-dok.html. – Загл. с экрана.

анна алєксєєнко

ПУБлікаЦія ЕлЕктроННих оБразів архівНих 
ДокУмЕНтів: осНовНі ПриНЦиПи

Архіви є потужними інформаційними системами, що акумулюють 
значні масиви документів і організовують їхнє використання. Розвиток 
загальнодоступної інформаційної інфраструктури нині відбувається, 
зокрема, шляхом створення в електронній формі архівних фондів, а та-
кож розміщення їх у світовій цифровій мережі. Це актуалізує комплекс 
проблем щодо публікації електронних образів архівних документів, 
пов’язаних із підготовкою електронних документальних видань, 
розміщенням он-лайнових виставок, створенням повнотекстових баз 
даних на Інтернет-порталах.

Спробуємо визначити основні принципи, на яких архівні установи 
мають публікувати образи електронних документів у мережі Інтернет, 
зокрема для підготовки он-лайнових виставок.

У структурі архівних веб-сайтів для публікації електронних образів 
документів «передбачено обов’язкову рубрику Доку мен тальні вистав-
ки on-line». У пропозиціях Держкомархіву України від 22.02.2011 р. 
№ 501/0.6 «Щодо покращення інформаційного наповнення веб-сайтів 
державних архівів» перелічено основні ін фор маційні блоки, за якими 
має відбуватися її наповнення.

ЦДНТА України публікує в Інтернет-мережі електронні об-
рази документів зі своїх фондів із 2009 р. – від часу появи власного 
офіційного веб-сайту (адреса веб-сайту: www.archive.gov.ua). Вони 
розміщуються на правому полі у спеціальному розділі за датою 
створення.

Серед он-лайнових виставок ЦДНТА України переважають вис-
тавки документів із фондів особового походження, присвячені ювілеям 
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фондоутворювачів – видатних архітекторів, науковців, інженерів. 
За архівною проектною документацією розроблено виставки, що 
ілюструють розвиток в Україні важливих галузей: будівництво, енер-
гетика, транспорт та ін.

Теоретичне осмислення процесу створення он-лайнової до ку-
ментальної виставки та порівняння її з традиційною виставковою 
експозицією, свідчить, що вона поєднує у собі елементи архівної 
виставки і технотронної публікації. При підготовці цих виставок 
необхідно враховувати їх особливості, обумовлені способом опри-
люднення інформації документів – публікація їх електронних образів 
у мережі Інтернет.

Серед переваг он-лайнових документальних виставок основни-
ми є: охоплення широкого кола користувачів; можливість від даленого 
доступу до інформації документів (необмеженість просторових 
кордонів); незалежність експонування електронних об  ра зів документів 
від часу роботи архівної установи; відсутність не  обхідності викори-
стовувати оригінали документів; можливість пред ставлення кольо-
рового факсимільного зображення їх; змога ак цен тування уваги на 
окремому його фрагменті; можливість для поєднання одночасного 
експонування різних видів документів (писемних та аудіовізуальних); 
представлення значних за розмірами форматів документів (притаман-
но для креслеників науково-технічної документації); відсутність по-
треби у спеціальному виставковому обладнанні; низька собівартість 
підготовки та організації експонування копій документів.

Електронне експонування за допомогою веб-ресурсів є перспек-
тивним щодо публікації науково-технічної документації – профільної 
для ЦДНТА України. Так, воно нівелює низку проблем, пов’язаних 
із значними габаритами креслеників при натурному експонуванні 
графічної документації, зокрема потреб у придбанні спеціального ви-
ставкового обладнання.

Суттєвими недоліками, що ускладнюють підготовку та експону-
вання он-лайнових документальних виставок є: проблема захисту елек-
тронних копій архівних документів від несанкціонованого копіювання; 
труднощі здійснення контролю за використанням електронних копій 
архівних документів; необхідність регуляр но го оновлення конфігурації 
веб-сайту через швидкий розви ток інформаційно-комунікаційних тех-
нологій; відсутність екс кур сій ного супроводу або додаткового пояснен-
ня (при необхідності) від фа хівця-архівіста; неможливість швидкого 
пошуку зображення документа без створення додаткового довідково-
пошукового апарату.
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Через необмеженість просторово-часової демонстрації образів 
документів в Інтернет-середовищі потрібно виважено підходити до 
відбору документів для експонування. Наприклад, вибір науково-
технічної документації обумовлений такими моментами: не допу-
стити перевантаження віртуального інфомасиву незрозумілими для 
неспеціаліста вузькопрофільними відомостями; необхідність надати 
експозиції цілісно-систематичного характеру; слід показати науково-
технічні розробки з більшою питомою вагою в контексті розвит-
ку галузі. При правильному підборі документів позитивну функцію 
для візуального сприйняття експозиції відіграє така властивість 
НТД як наочність. До виставки включається НТД, що містить цінну 
інформацію, спроможну відтворити матеріальні образи (фотодокумен-
ти, карти, архітектурні та ескізні малюнки, кресленики тощо).

При підготовці і доборі документів для публікації у мережі 
Інтернет слід керуватися такими принципами:

– принцип доцільності полягає у проведенні експертизи цін-
ності щодо необхідності розміщення кожного документа у сві товій 
інформаційній системі з метою запобігти перенасиченості (переванта-
женню) інформацією Інтернет-простору;

– принцип достатності полягає у врахуванні усього спектру 
документів для повноти розкриття теми, а також недопущенні зайвої 
деталізації при відборі документної інформації;

– принцип законності полягає у дотриманні вимог законодавства 
про Національний архівний фонд, захист конфіденційної інформації, 
про інтелектуальну власність і авторське право;

– принцип достовірності полягає у забороні модифікації ін-
формації при редагуванні електронного образу документа, точ ності 
і документальній обґрунтованості подання відомостей ін фор маційного 
супроводу;

– принцип уніфікації полягає у виробленні єдиних внут ріш-
ньо галузевих методів описування, представлення і передавання 
інформації у мережі Інтернет;

– принцип ідентифікації полягає у створенні повноцінного ін-
формаційного супроводу до кожного документа, призначеного поси-
лити його комунікативну роль, зробити його максимально доступним, 
зрозумілим для користувача (при цьому заголовок документа є його 
важливою ідентифікуючою ознакою, що персоніфікує передусім його 
зміст, вид, дату, місце складення, автора та адресність; а посилання на 
стратиграфію документа – назву архіву, назву і номер фонду, назву і но-
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мер справи, сторінку справи – підтверджує його наявність як фізичної 
реалії, воно запрошує до перевірки достовірності, автентичності його 
надання користувачеві через документальну публікацію).

Цей перелік їх не є вичерпним, але його можна вважати базовим 
для врахування при підготовці он-лайнових виставок.

сергій антоненко

ЕлЕктроННий ДокУмЕНт У фоНДах НормативНо-
Правової іНформаЦії ПарламЕНтУ УкраїНи

Технічні засоби обробки інформації Верховної Ради Укра їн ської 
РСР у 1990 р. складалися з понад 200 друкарських машинок і мало-
потужної копіювальної техніки. Комп’ютеризованої інфор маційно-
аналітичної обробки даних не існувало. Інформація зберігалася лише 
на паперових носіях. Фонди і потоки інформації, потрібні для належ-
ного інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчого проце-
су, були мізерними. В процесі опрацювання, обговорення та внесення 
змін до законодавства кожний законо проект повністю передруковував-
ся в середньому по дев’ять разів, стенограми засідань надавались із за-
тримками, оскільки багато часу витрачалося стенографістами на їхнє 
опрацювання. Технологічний цикл проходження законопроекту від 
дати його реєстрації до оприлюднення прийнятого закону (дати публі-
кації) у «Відомостях Верховної Ради України» становив у середньому 
понад 90 днів.

Упродовж понад 20 років спільними зусиллями фахівців під роз-
ділів Верховної Ради України, Національної академії наук України, 
Національної академії правових наук України, Дос лід ниць кої служби 
Конгресу США, інших учасників проекту паперові технології щодо 
створення, опрацювання, зберігання та доступу до документів в ін-
формаційних фондах парламенту України було змінено на електронні.

Створення електронних фондів нормативно-правової інфор мації 
та забезпечення вільного доступу до них відбувалося за Кон цепцією 
правової інформатизації України, розробленою робочою гру пою при 
парламенті держави в 1995 р. на виконання постанови Президії Верхов-
ної Ради України від 26.12.1994 № 308/94-ПВ «Про організацію робо-
ти по формуванню єдиної системи правової інформації в Україні».

Постановою № 18/7 від 18 лютого 1999 р. Президії Академії пра-
вових наук України «Про хід виконання рішень Президії АПрН Украї-
ни про створення Центру правової інформатики Академії» в структурі 
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Київського регіонального центру Академії для ви ко нан ня зазначених 
вище завдань було створено відповідний відділ – Центр правової ін-
форматики.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 671 від 21 
червня 2001 р. у складі Академії правових наук України (з 2010 р. – 
Національної академії правових наук України) створили Науково-до-
слідний центр правової інформатики з правами нау ково-дослідного 
інституту (НДЦПІ НАПрН України).

Формування та підтримка у актуальному стані з щоденним онов-
ленням електронних фондів нормативно-правової інформа ції парла-
менту відбувається спільними зусиллями відділів баз да них норма-
тивно-правової інформації Управління комп’ютеризова них сис тем 
Апарату Верховної Ради України та системної інфор ма ти зації законот-
ворчої діяльності Науково-дослідного центру пра во вої інформатики 
Національної академії правових наук України в межах виконання на-
уково-дослідних робіт та на основі спільних планів робіт науково-до-
слідного центру правової інформатики Національної академії право-
вих наук України з Управлінням ком п’ютеризованих систем Апарату 
Верховної Ради України, за тверд жених керівництвом Апарату Верхо-
вної Ради України та На ціональної академії правових наук України.

Нині електронні фонди нормативно-правової інформації парла-
менту України разом з документами Верховної Ради містять інтегро-
вані за єдиною технологією документи (понад 415 тис.) Президента, 
Кабінету Міністрів, міністерств та інших центральних органів вико-
навчої влади (за весь період їхньої діяльності), для яких здійснюється 
щоденний контроль за чинністю та змінами, реалізується система гі-
перпосилань, надається доступ користувачів до них через внутрішню 
мережу та Інтернет. Щоденно обробляється та вноситься до цих фон-
дів близько 100 нових документів.

Народні депутати, працівники органів Верховної Ради України та 
структурних підрозділів її апарату мають повний відкритий доступ до 
документів електронних фондів нормативно-правової ін формації че-
рез внутрішню мережу (Інтранет), що об’єднує близь ко 12 будівель, 
має понад 40 серверів, 2200 робочих місць, обладнаних сучасною 
комп’ютерною технікою та розробленим програмним забезпеченням.

Офіційний веб-сайт парламенту України є першим і найкращим 
офіційним сайтом серед органів державної влади, через який відбу-
вається в безоплатному режимі доступ до електронних фондів норма-
тивно-правової інформації. 
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Кількість користувачів, які щоденно відвідують розділ «Законо-
давство України» на веб-сайті парламенту www.rada.gov.ua, постій-
но збільшується: з 2 тис. у день (у 2000 р.) до 100 тис. (у 2010 р.), 
а у 2011–2012 рр. максимальне значення досягало позначки 350 тис. 
користувачів у день.

Загальна кількість користувачів, які відвідали розділ «Законодав-
ство України» на офіційному веб-сайті парламенту, склало за показни-
ками Google Analytics з початку 2008 р. понад 36 млн. 400 тис. чоло-
вік, кількість відкритих сторінок за цей період склала понад 806 млн. 
200 тис. Інтернет-доступ до ресурсу zakon.rada.gov.ua відбувається 
з 13553 міст 218 країн світу.

У 2010 р. Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верхо-
вної Ради України за участю представників Науково-дослідного центру 
правової інформатики НАПрН України, інститутів телекому нікацій 
і глобального інформаційного простору, кібернетики ім. В. М. Глуш-
кова, математичних машин і систем НАН України, Інституту законо-
давства Верховної Ради України, Українського мовно-інформаційного 
фонду, інших установ, з урахуванням кращого світового досвіду та 
рекомендацій, викладених у звітах про світові електронні парламен-
ти та рекомендаціях Глобального центру інформаційно-комунікацій-
них технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі та Де-
партаменті з питань економічних і соціальних справ ООН, здійснено 
детальний аналіз розроблених упродовж 1990–2010 рр. інформацій-
но-аналітичних систем парламенту України та нормативних і нор-
мативно-правових актів, що регулюють їхнє функціонування, а також 
визначено пріоритети розвитку на 2010–2015 рр. Результати виконаної 
роботи доповідалися на спільних засіданнях із Державним комітетом 
інформатизації, Управлінням стратегії розвитку інформаційних ресур-
сів та технологій Кабінету Міністрів України, де набули відповідної 
підтримки.

За результатами вказаної роботи розроблено проект поста нови 
Верховної Ради України «Про затвердження Програми інфор матизації 
законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2010–2015 роки» 
№ 6633, зареєстрований депутатом С. О. Довгим 01.07.2010 р., та за-
тверджено наукову тему НДЦПІ НАПрНУ на 2011–2015 рр. «Розро-
блення інформаційно-аналітичних підсистем електронного парламен-
ту України».

Постановою Верховної Ради України від 5 липня 2012 р. № 5096-VI 
затверджено доопрацьовану Програму інформатизації за конотворчого 
процесу на 2012–2017 рр.
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Виконання плану заходів щодо її реалізації сприятиме подаль-
шому розвитку та удосконаленню інформаційних відносин у сус піль-
стві, зокрема побудові єдиної державної системи правової ін фор мації, 
в якій електронні фонди нормативно-правової інфор мації парламенту, 
президента, уряду, міністерств та інших центральних органів виконав-
чої влади будуть поєднані між собою єдиними технологіями ведення, 
представлення, опрацювання, збе  рігання, актуалізації та оприлюднен-
ня нормативно-правової ін фор мації на офіційних веб-сайтах цих орга-
нів влади, а впровадження та використання електронного цифрового 
підпису надасть юридичну силу електронним документам.

андрій Баранцев

ПошУк та віДоБражЕННя іНформаЦії  
На растрових зоБражЕННях тЕкстів,  

що містяться в ЕлЕктроННих ДокУмЕНтах
Одним із поширених способів створення електронного документа 

є переведення документа з паперовим носієм в електронний вигляд 
і призначення йому відповідних обов’язкових атрибутів. Результатом 
такого переведення буде електронний документ, що містить растрове 
зображення, яке містить текст. При роботі з таким документом було б 
зручно мати такий же набір можливостей по повнотекстовому пошуку 
і наочному відображенню його результатів, як і при роботі із звичай-
ним текстовим документом.

Провідні світові проекти по створенню та накопиченню електро-
нних ресурсів, (Google Book, проект Національної бібліотеки Франції 
Gallicai), надають користувачам такі можливості для растрових зобра-
жень. Це свідчить про те, що в них є потреба. Проте характерною осо-
бливістю цих зображень є необхідність використання складних про-
цедур для пошуку і виділення необхідної інформації, а проекти, які 
успішно реалізували такі процедури, не надають опису їхньої реалі-
зації. Нами описується одна з можливих реалізацій таких процедур.

Для реалізації описаних вище можливостей пропонуємо попере-
дньо розпізнати текст на растровому зображенні таким чином, щоб 
визначити не тільки букви, але й додаткові дані, зокрема координати 
букв на зображенні. Нами визначено перелік обов’язкових (для вико-
нання поставленого завдання) атрибутів, які підлягають формалізації 
після розпізнання тексту. Ці атрибути необхідно зберегти у файл фор-
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мату XML певної структури. Такий файл названо текстовою мапою, 
що містить усі дані, необхідні для повнотекстового пошуку слова або 
його частини в електронному документі та визначення координат на 
зображенні, по яких розміщується знайдене слово. Для наочного відо-
браження результатів пошуку необхідно виокремити текст на растро-
вому зображенні. Для цього треба зробити копію вихідного зображен-
ня і відредагувати його, використовуючи координати знайдених слів 
із текстової мапи. Редагування зображення зводиться до заливання 
регіонів, що відповідають знайденим словам, визначеним кольором. 
Для збереження оригінальних зображень самих символів слід відріз-
няти символ від фону і заливати певним кольором тільки фон. Від-
різнити символ від фону можна за контрастом. Останній визначається 
відношенням яскравості символу і фону. На зображеннях текстових 
документів яскравість фону вище яскравості символу. Тому при реда-
гуванні зображення необхідно вибрати певний поріг яскравості і за-
ливати кольором тільки ті точки растра, яскравість яких вище порога. 
Поріг яскравості встановлюється індивідуально для кожного докумен-
та і міститися в текстовій мапі.

Для практичного забезпечення можливості повнотекстового по-
шуку та наочного відображення його результатів автором розроблено 
неінтерактивний графічний редактор-маркер зображення E-Colorer, 
демонстраційна сторінка якого знаходиться на електронному ресурсі 
за адресою: http://micrography.gov.ua/ecodemo. Основну частину де-
монстраційної сторінки займає растрове зображення документа у фор-
маті JPEGi, на якому демонструються можливості редактора E-Colorer. 
У лівій частині сторінки є поле для введення тексту, пошук і виділення 
якого буде проводитися після натискання кнопки «Применить». Та-
кож у лівій частині демонстраційної сторінки розташовані елементи 
управління, за допомогою яких демонструються додаткові можливос-
ті редактора E-Colorer. Доступ до редактора E-Colorer організовано 
через CGI-сценарій. При натисканні кнопки «Применить» редактор 
E-Colorer завантажує текстову мапу і будує по ній об’єктну модель ра-
стрового зображення. Повнотекстовий пошук та визначення коорди-
нат регіонів для маркуванння тексту виконується по об’єктній моделі, 
а не по файлу текстової мапи. Такий підхід прискорює роботу редак-
тора. Потім редактор E-Colorer творить копію вихідного растрового 
зображення і маркує обчислені регіони кольором, указаним як колір 
маркера. Відредаговане таким чином зображення редактор E-Colorer 
повертає CGI-сценарію.
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Вочевидь, що для кожного растрового зображення треба ство-
рити індивідуальну текстову мапу. Ручна побудова їх – тру до місткий 
процес. А використання редактора E-Colorer може бути ефективним 
лише при наявності простого способу створення текстових мап. Тому 
нами у межах проекту E-Colorer розроблено редактор текстових мап 
E-Mapedit, який автоматизує процес їх створення. Редактор E-Mapedit 
розпізнає текст вихідного зображення і в автоматичному режимі будує 
цифрову мапу. Результат роботи завантажується у вікно редагування, 
в якому користувач має можливість у ручному режимі відкоригувати 
текстову мапу та виправити помилки розпізнавання, які можуть мати 
місце при поганій читаності вихідного документа. Демонстраційна 
версія редактора E-Mapedit доступна для завантаження з електро-
нного ресурса за адресою: ftp://micrography.gov.ua/pub/demo/ecolorer. 
Для встановлення демонстраційної версії редактора на персональний 
комп’ютер необхідно скористатися інструкцією howto-install.pdf, яка 
знаходитися за вказаною вище адресою.

Підхід до формалізації атрибутів розпізнаного тексту растрових 
зображень, запропонований нами, відкрив можливість реалізувати ме-
ханізм повнотекстового пошуку і наочного відображення його резуль-
татів на растрових зображеннях текстів, що містяться в електронних 
документах. Основними перевагами реалізованого механізму є:

– простота у використанні;
– невимогливість до обчислювальних ресурсів операційної систе-

ми;
– використання відкритого формату XML.
Крім використання реалізованого механізму для поліпшення якос-

ті забезпечення документами користувачів електронних ар хі вів, пер-
спективними також є можливості його використання для створення 
електронних бібліотек і в більшості напрямків формування та вико-
ристання страхового фонду документації України.

Борис Березін, Дмитро ланде

ДосліДжЕННя стаНУ оПтичНих Носіїв  
При ДовготЕрміНовомУ зБЕрігаННі  

Цифрової іНформаЦії
Серед основних напрямків дослідження стану оптичних носіїв 

можна виділити дві групи моделей: прискореного та природного ста-
ріння. При прискореному старінні для тестування оптичних носіїв 
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з метою оцінки строку служби при довготерміновому зберіганні як 
правило використовуються моделі прискореного старіння Ейрінга або 
Арреніуса1.

Проведений аналіз досліджень з прискореного та природного ста-
ріння оптичних носіїв показав обмеженість даних щодо характерис-
тик природного старіння CD та особливо DVD, BD, UDO дисків. З 
метою дослідження характеристик природного старіння DVD дисків, 
порівняння їх із даними попередніх досліджень та визначення мож-
ливостей подальшого використання для управління інфраструктурою 
довготермінового зберігання інформації нами створено базу даних, що 
відповідає колекції DVD дисків. По кожному диску база містить його 
номер, час запису інформації, об’єм інформації, тип носія, ідентифі-
катор виробника диску, час тестування, значення показника помилок, 
оцінку зовнішнього стану диску тощо. В 2012 р. проведено тестуван-
ня вибіркового масиву приблизно з 150 носіїв із колекції DVD дис-
ків, записаних у 2006–2012 рр. Для вимірювання щільності помилок 
використовується значення PIE (Parity Inner Error) – кількість рядків 
парності блоку ECC із помилками (Error Correction Code – код коре-
гування помилок), а точніше PI Sum 8 – значення для 8 послідовних 
ECC з блоку. Максимальне допустиме значення PI Sum 8 складає 280 
помилок.

Для виявлення особливостей розподілу характеристик DVD-
дисків при природному старінні дані про вибірку з 150 носіїв було 
проранжирувано за кількістю помилок. Отриманий розподіл подано 
на рис. 1. Він може бути апроксимований за допомогою степеневої 
функції (Power Law) із степеневим показником – 0,827 та достовірніс-
тю апроксимації 0,87.

Для порівняння характеристик CD та DVD дисків при природно-
му старінні аналогічне ранжирування виконано для частини даних, 
розрахованих на основі результатів дослідження колекції CD-дисків 
Бібліотеки Конгресу США в 1999–2003 роках2. Отриманий розподіл 
теж може бути апроксимований за допомогою степеневої функції із 
степеневим коефіцієнтом – 0,724 та достовірністю апроксимації 0,91.

Отримані значення показників стану носіїв для виборок колек ції 
цифрової інформації, записаної в 2006–2012 рр., дають змогу порів-
нювати стан DVD – дисків колекції та вибирати необхідні моменти 
міграції файлів колекції на нові носії.

Висока ступінь достовірності при апроксимації отриманих роз-
поділів степеневою функцією підтверджує відповідність процесу ста-
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ріння CD та DVD дисків та розподілу помилок закономірностям, що 
визначаються універсальною закономірністю Парето, завдяки якій 
можна зробити оцінку живучості інформаційних об’єктів, поданих на 
цих носіях. Відомо, що живучість інформаційного об’єкта оцінюється 
як ймовірність того, що об’єкт буде непошкодженим протягом визна-
ченого періоду часу t при визначених умовах3.

Якщо інформаційний об’єкт зберігається частинами на n  носіях 
інформації, то ймовірність руйнування цього об’єкта оці нює ться як:

У цьому добутку ( )iF t  – ймовірності руйнування i –го носія за 
час t .

Відповідно живучість оцінюється як:

Маючи на увазі те, що ймовірність виникнення помилок на носіях 
пропорційна часу існування цих носіїв, що доведено даними вимірів, 
і те, що розподіл помилок має степеневий розподіл, можна вважати 
доцільним і обґрунтованим дослідження моделі із степеневим розпо-
ділом помилок, що принципово відрізняється від підходів, в яких ви-
користовується пуасонівський потік помилок (теорія систем масового 
обслуговування) та розподіл помилок за Вейбулом4. У цьому випадку, 
живучість можна оцінювати як:

1 1

( ) 1 ( ) 1 1 ,
n n

n n
n i

i i

S t F t Ct C tβ β− −

= =

= − = − = −∏ ∏
де ,C β  – деякі константи.
Виявлені закономірності статистичного розподілу помилок да-

ють підстави робити висновки, пов’язані з живучістю інформаційних 
об’єктів, що розміщуються на оптичних носіях даних, а саме врахову-

Рис. 1. Дані про вибірку з 150 DVD дисків, ранжирувані за кількістю
помилок з апроксимацією степеневою функцією
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вати явища самоподібності, нерегулярності виникнення помилок, на-
явність «товстого хвосту» в розподілі, що характеризує надзвичайно 
велику кількість носіїв із незначною кількістю помилок тощо.

Подані вище залежності для оптичних дисків разом з від по-
відними характеристиками інших видів носіїв можна викорис тати при 
побудові інструментальних засобів управління інфра струк ту рою дов-
готермінового зберіганнія інформації для підвищення ії ефек тивності 
та живучості.

1 Standard ECMA-396. Test Method for the Estimation of Lifetime of Optical 
Media for Long-term Data Storage, 2010. – 44 p.

2 Shahani C. J., Manns B., Youket M. Longevity of CD Media Research at 
the Library of Congress / Preservation Research and Testing Division Library of 
Congress. – Washington DC, USA, 2005. – 14 p.

3 Li Y., Miller E. L., Long D. D. E. Understanding Data Survivability in 
Archival Storage Systems // Proceedings of the 5th Annual International Systems 
and Storage Conference (SYSTOR 2012), June 4–6, 2012, Haifa, Israel.

4 Ibid.

галина Бойко

ЕлЕктроННа мЕрЕжа архівів київщиНи
Поширення глобальної інформатизації, зокрема в культурній та 

діловодній сфері, стрімкий розвиток електронного урядування є голо-
вним чинником розвитку сучасного суспільства.

Водночас із глобальним наступом інформатизації, формується 
та набуває поширення своєрідна «електронна культура», пов’язана 
зі створенням, розповсюдженням та використанням електронних до-
кументів, в тому числі і копій документів переведених в елект рон ну 
форму та оцифрованих документів, які зберігають архівні установи 
України.

Уряд України у 2011–2012 рр. прийняв низку нормативно-пра во вих 
актів, спрямованих на перехід органів виконавчої влади на без паперовий 
документообіг і запровадження системи елект рон ної взає модії між 
ними. В архівних установах України за про вад жується сис тема електро-
нного документообігу, оцифрування та пе реведення в елект ронну фор-
му документів. Паралельно з цим іде пошук шляхів їхнього зберігання, 
ефективного ке рування ними тощо.

При цьому, архівні установи низового рівня (архівні від ді ли, тру-
дові архіви), здебільшого взагалі не мають такого ко му ні ка ційного за-
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собу як Інтернет, не мають сайтів, серверів для збе  рігання та управ-
ління електронними документами, тому зали ша ються осторонь цього 
процесу. А тому архівна галузь нашої дер жави потребує детальнішої 
інформатизації.

Щоб якимось чином зрушити з місця цю проблему серед ар хівних 
установ Київщини, Державний архів Київської об лас ті (Дер жархів Ки-
ївської області) взяв участь у створенні програмно-апа ратного ін фор-
маційно-пошукового архівного комплексу «ПОЛІДАР» (да лі – Сис-
тема). Докладені зусилля дали певний прак тичний результат – нині 
значна частина архівних установ об ласті вже мають пов ноцінні сайти 
і наповнюють їх даними, а решта, отримає їх до кінця 2012 р.

Актуальність даної теми дослідження зумовлена інтенсивним 
впровадженням інноваційних технологій в архівну сферу, що сприяє 
ознайомленню українського суспільства зі змістом глобального інфор-
маційного середовища. 

Мета роботи полягає у аналізі сучасного стану і перспектив фор-
мування архівних електронних ресурсів України (на прикладі архівних 
установ Київської області) у мережі Інтернет, побудові інформаційно-
комунікаційного порталу «Електронна мережа архівів Київщини».

Головні завдання дослідження зумовлено його метою і полягають у:
– з’ясуванні ступеня науково-теоретичного опрацювання теми 

та її практичної реалізації, окресленні джерельної бази, аналізі веб-
сайтів архівних установ як архівних довідників;

– вивченні досвіду зарубіжних архівних інформаційних ре сур сів, 
дослідженні особливостей їх складу та змісту;

– аналізі наявних українських архівних інформаційних ре сур сів 
у мережі Інтернет, їх структури й наповнення;

– виявленні основних здобутків та перешкод на шляху формуван-
ня електронних архівних інформаційних ресурсів;

– реалізації основних пріоритетів розвитку архівної справи (на 
прикладі архівних установ Київської області) щодо впровадження ін-
формаційних технологій в архівну галузь;

– дослідженні ролі держави, щодо впровадження інформацій них 
технологій в архівну сферу.

Нами досліджено функціонування інформаційно-комуніка цій ного 
порталу «Електронна мережа архівів Київщини», веб-сайтів архівних 
установ Київської області, особливості формування і технічного су-
проводу інформаційних ресурсів, організація доступу до них, пер-
спективи розвитку цих ресурсів в умовах інформатизації суспільства 
з урахуванням сучасного історичного етапу розвитку України.
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Теоретична значущість дослідження полягає у науковому оп ра-
цюванні, аналізі й узагальненні основних тенденцій та досвіду фор-
мування інформаційних архівних ресурсів в Україні та інших дер жавах 
світу, розробці комплексу взаємопов’язаних науково-ме тодичних та 
науково-організаційних засад розвитку архівних ре сурсів у глобальній 
мережі Інтернет.

Необхідно звернути увагу, що після початку функціонування Сис-
теми «ПОЛІДАР» стало можливим, щоб всі архівні установи Київ-
ської області отримали окремі власні сайти, оскільки саме Система 
генерує та оновлює інформацію, яку надсилають архіви.

Таким чином, створена комунікаційна мережа дає можливість пе-
рейти до більш вищого рівня інтеграції архівних установ Київської об-
ласті – створення об’єднаної регіональної Бази даних та наповнення її 
електронними документами.

віктор воронін

вПлив На розвиток і вДоскоНалЕННя НагороДНої 
систЕми УкраїНи заПроваДжЕННя  

систЕми ЕлЕктроННого ДокУмЕНта
Широке впровадження системи електронного документу стало 

принципово новим елементом у системі державного управління, завдя-
ки чому відкриваються значні можливості у різних сферах державотво-
рення. У повній мірі це торкається також і нагородної системи України. 
При цьому остання, що почала створюватися з початку незалежності, 
ще не є повністю завершеною системою, яка не може надалі розвива-
тися й змінюватися відповідно до потреб часу.

Поки що запровадження системи електронного документа, незва-
жаючи на надзвичайно активний розвиток та постійну увагу до цього 
процесу з боку державної влади, тільки починається. Однак, безсум-
нівно, що в найближчій перспективі вона займе вагоміше місце у всіх 
сферах державного управління.

Це в свою чергу призведе до вагомих змін, головною складовою 
яких буде оптимізація та підвищення ефективності управління.

Можна стверджувати, що запровадження електронного підпису 
привнесе зміни також у нагородну систему, зробить її динамічнішою 
та ефективнішою.

Нині в нагородній системі України електронний підпис не ви-
користовується. Однак потреба у його запровадженні у практику, 
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без сум нівно, значною мірою змінить не тільки поточну практику на-
го роджень державними нагородами, але й відкриє можливість про-
водити ефективніші аналітичні дослідження щодо шляхів подальшого 
вдосконалення діючої системи.

Зараз, при відсутності цифрового підпису, всі документи по на-
городженнях після передачі в Центральний державний архів вищих 
органів влади і управління України зберігаються виключно у паперо-
вій формі.

Після його запровадження, всі відповідні електронні документи 
по нагородженням будуть також паралельно зберігатися в Централь-
ному державному електронному архіві України.

При цьому введення електронного підпису в процесі нагороджен-
ня призведе до того, що не тільки безпосередньо сам документ про 
нагородження, а й усі документи по його підготовці будуть зберігатися 
не тільки в паперовому, а й в електронному форматі.

Це значно полегшить проведення аналітичних досліджень на 
основі великого масиву узагальнених даних із документів про на го-
родження. Зокрема, поширить можливості ширшого аналізу со ціа-
льного, вікового, освітнього складу нагороджених (причому, що до 
кожного ордена чи почесного звання). Детальна аналітична обробка 
електронних документів допоможе вдосконалювати діючу практику 
нагородження, знову ж таки як щодо всіх наявних орденів, так і почес-
них звань. Не виключено, що зроблений аналіз призведе й до деякого 
реформування нагородної системи у плані введення нових нагород чи 
зміни статуту  існуючих.

Крім того, запровадження електронного підпису в нагородній сис-
темі надасть змогу оптимізувати і деякі питання роботи державного 
апарата в цілому. Так, при наявності загальної системи електронного 
документообігу, відпаде необхідність надання в державні органи до-
кументів про нагородження в паперовому вигляді, враховуючи те, що 
електронний документ про нагородження буде мати однакову юридич-
ну силу з документами з паперовим носієм.
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олександр гаранін

роль ЕлЕктроННого ДокУмЕНтооБігУ  
в ЕлЕктроННомУ УряДУваННі та іНформатизаЦії 

сУсПільства в УкраїНі
З кінця XX ст. в світі відбувається прискорення процесів інформа-

тизації суспільства та всебічне впровадження інфор ма цій них техно-
логій в усі галузі управління, що дозволило більшості інформаційно 
розвинутих країн визначити перспективу створення електронного уря-
дування. При цьому важливим показником для кожної окремо визна-
ченої країни є рівень інформатизації державного сектора управління.

Майже в усіх розвинутих країнах було видано ряд законодав чих 
та нормативно-правових документів, що визначають національ ну по-
літику в питаннях формування інформаційного суспільства та ство-
рення електронного уряду. 

Утворенням такого суспільства держава прагне до зростання 
темпів розвитку економіки, торгівлі, технологій, підвищення кон ку-
рентоспроможності усієї країни для виходу її на передові позиції в сві-
ті, покращення якості життя громадян. 

Діяльність по формуванню інформаційного суспільства та ство-
рення механізмів електронного урядування давно стали пріо ри-
тетними в державній політиці України. Україна постійно приймає 
участь у найважливіших міжнародних заходах, що присвячені вказан-
ним питанням.

Основними документами, що визначають державну політику в на-
прямку інформатизації України, розвиток інформаційного сус пільства 
та створення електронного урядування стали: Закон України «Про 
Національну програму інформатизації»; Постанова Верховної Ради 
України «Про діяльність Кабінету Міністрів Ук раїни, інших органів 
державної влади щодо забезпечення свободи сло ва, задоволення ін-
формаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери 
в Україні»; Закон України «Про Основні засади розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні на 2007–2015 роки». 

В кінці 2010 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України була 
схвалена Концепція розвитку електронного урядування в Ук раїні, 
а 2011 р. став в Україні роком освіти та інформаційного сус пільства.

Одночасно з формуванням правової основи розбудови інфор ма-
ційного суспільства та створенням механізмів електронного уряду-
вання, відбувається автоматизація процесів документаційного забез-
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печення управлінської діяльності підприємств, установ та ор га нізацій 
різних форм власності, в тому числі, що важливо, і держав них. З точ-
ки зору документознавства та архівознавства, була створена основа, 
що дозволяє задовольнити вимоги інформаційного суспільства з боку 
держави та створити електронний уряд.

Для унормування процесів електронного документообігу та ро-
боти із електронними документами в Україні приймається ряд зако-
нодавчих та нормативно-правових актів, що визначають подальший 
розвиток систем електронного документообігу в Україні, утворення 
Національної системи обміну електронними документами. 

В 2003 р. приймаються закони України «Про електронні докумен-
ти та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий 
підпис».

28 жовтня 2004 р. виходять постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни «Про затвердження Порядку застосування електронного циф-
рового підпису органами державної влади, органами місцевого са мо-
врядування, підприємствами, установами та організаціями дер жавної 
форми власності» та «Про затвердження Типового порядку здійснення 
електронного документообігу в органах ви ко навчої влади».

Рівень сучасних систем електронного документообігу, що впро-
ваджені на деяких підприємствах, установах та організаціях Ук раїни, 
достатньо високий, щоб задовольнити вимоги в до ку мен та ційному за-
безпеченні управління суб’єктами будь-якого масштабу.

Наступним кроком на шляху впровадження технологій елект-
ронного урядування стали дослідження в напрямку підготовки елек-
тронних документів до їх передачі на архівне зберігання до державних 
архівів та довгострокового зберігання електронних документів. Цю 
роботу очолила Державна архівна служба України. Базовими уста-
новами для здійснення наукових досліджень в указанному напрямку 
стали Український науково-дослідний інститут архівної справ та доку-
ментознавства та Центральний державний електронний архів України. 
Співробітниками зазначених установ, відповідно до планів науково-
дослідної роботи, здійснено основні дослідження, що охоплювали усі 
процеси життєвого цикла електронного документа. А саме: створення 
документів, обмін документами, їх зберігання, знищення, підготовка 
до передачі на архівне зберігання, прийом-передача до державного 
архіву від фондоутворювача, облік, надання доступу, довгострокове 
зберігання. 

Проведена робота стала фундаментальною основою для розроб-
ки проекту нормативно-правового акту «Порядок роботи з електро-
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нними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання 
на архівне зберігання», що було підготовлено Державною архівною 
службою України на виконання розпорядження  Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану заходів по реалізації Концепції 
плану заходів розвитку електронного урядування в Україні».

Як бачимо, виконана велика робота, і нашій країні є чим пи-
шатися.

олена григоренко

оПЕративНа стаДія життя  
ЕлЕктроННого ДокУмЕНта

Згідно із Законом України «Про електронний документообіг та 
електронні документи» від 22 травня 2003 р. електронний документ – 
це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 
даних, включаючи обов’язкові реквізити. 

Електронний документ (ЕД), як і традиційний, має свій життєвий 
цикл – це його існування від моменту створення до моменту знищен-
ня. Опе ративна стадія життя ЕД триває від часу його створення до 
мо менту передачі в архів, вона охоплює відрізок часу, коли ЕД функ-
ціонує, знаходиться в динамічному стані, а завершується тоді, коли 
потрапляє до електронного архіву або знищується.

Питань життєвого циклу ЕД торкалися у своїх працях такі науков-
ці: О. Лаба, І. Клименко, К. Линьов, С. Головань, Т. Ярошенко, Т. Іва-
нова, Л. Піддубна, С. Плотніков та ін.

О. Лаба у статті «Електронне діловодство: проблеми та перспек-
тиви розвитку» в життєвому циклі ЕД в контексті використання його 
в діловодних процесах, виділяє такі стадії: створення їх, користуван-
ня ними, оперативне зберігання; підготовка їх до архівного зберігання.

Стадія створення ЕД передбачає усі дії з документування уп рав-
лінської інформації, починаючи від роботи над проектом доку мента 
і до моменту його реєстрації.

Зареєстрований ЕД переходить у стадію користування, що пе-
редбачає організацію роботи з ним, його виконання, контроль за 
останнім тощо.

Оперативне зберігання ЕД – це поточне зберігання його за місцем 
формування у справу до передачі в архівний підрозділ ор га нізації, чи 
в архів.
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Стадія підготовки до архівного зберігання означає роботу з за -
кінченими діловодством справами до моменту їх знищення чи пе  редачі 
в архів. Після передання в архів він перетворюється на ар  хівний елек-
тронний документ з власним життєвим циклом.

На думку С. Плотнікова, життєвий цикл ЕД включає 5 основних 
етапів:

1. Створення і редагування. Документ, створений в СЕД, от римує 
індивідуальну карточку обліку, яку не можна змінити або ви далити. 
Тільки після збереження в базі даних його можна редагувати.

2. Рух. Документ надходить до користувачів системи, які можуть 
здійснювати широкий спектр операцій. Таким чином процес докумен-
тообігу в організації стає прозорим і контрольованим. 

3. Завдання. Закріплення конкретних завдань за документом: 
зобов’язує відповідальних осіб до суворого виконання наказів до чітко 
визначеного терміну.

4. Моніторинг. Обрані користувачі мають можливість слід ку вати 
за рухом документа і доступом до інформації про його стан у певний 
момент, а також контролювати виконання документа.

5. Архівне зберігання. Усі документи, що виконали свою опера-
тивну функцію, надходять в архів для централізованого зберігання. Із 
архіву вони по вимозі, через функцію пошуку, можуть надаватися на 
запит.

Відповідно до праць Т. Іванової та Л. Піддубної життєвий цикл 
ЕД складається з двох основних стадій.

Стадія розробки, яка включає: власне розробку самого докумен-
та; оформлення документа (реєстрація); затвердження документа. 
Якщо він перебуває в цій стадії, то вважається неопублікованим, пра-
ва на нього визначаються правами доступу конкретного користувача.

2. Стадія опублікованого документа, яка включає: активний до-
ступ; архівацію і розархівацію (короткострокове збереження, довго-
строкове збереження); знищення документа.

Коли документ переходить з першої в другу стадію, він стає опу-
блікованим, права на нього залишаються тільки одні – доступ для чи-
тання. 

Прикладом опублікованого документа може бути шаб лон стан-
дартного бланка підприємства.

І. Клименко та К. Линьов також у життєвому циклі ЕД ви діляють 
дві стадії, але вони суттєво відрізняються від ста дій, визначених 
Т. Івановою та Л. Піддубною. Перша ста дія – це створення ЕД, а дру-
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га  – використання ЕД. До стадії ство рення відносять такі процеси: 
планування створення ЕД, його формування та реєстрація. До стадії 
використання відносяться: розповсюдження ЕД, його використання, 
архів не зберігання і знищення.

Отже, узагальнивши опрацьовані відомості, можна дійти висно-
вку, що в основі кожного бачення життєвого циклу ЕД лежать такі ста-
дії: створення, використання, оперативного зберігання, передачі його 
в архів чи для знищення. Кожний дослідник по-своєму характеризує 
ці стадії, на свій лад описує процеси, які відбуваються на тій чи іншій 
стадії існування ЕД. Бажано щоб ученим вдалося виробити єдиний 
підхід щодо визначення і висвітлення основних стадій життя ЕД, адже 
в сучасному інформаційному суспільстві це є дуже важливим.

галина Двоеносова

ДокУмЕНт как иНформаЦиоННый оБъЕкт  
и соЦиальНый фЕНомЕН

Вопрос о сущности документа по-прежнему остается основным 
вопросом в документоведении. Сейчас исследование его идет не 
вглубь, а вширь. Однако главным объектом изучения документоведе-
ния и архивоведения по-прежнему остается «собственно документ», 
а объектом «общей теории» по-прежнему является книга, но уже под 
другим названием – «документ».

Объединение в «общей теории» множества различных по назначе-
нию и функциям объектов под общим названием «документ» затрудня-
ет их идентификацию. Для определения его границ предлагаем ввести 
в категориальный аппарат документоведения понятие «статус доку-
мента». Статус документа – это то состояние, в котором материальный 
объект с зафиксированной информацией становится документом. 
Разные информационные объекты в зависимости от обстоятельств 
их бытования могут приобретать и утрачивать этот статус. Полага-
ем, что его получает информационный объект, который соответствует 
сущностным признакам, свойствам и функциям документа, поскольку 
сущность любого материального объекта (вещи) проявляется через 
его признаки, свойства и функции.

К признакам документа мы относим: 1) наличие материального 
носителя документированной информации; 2) форму материального 
носителя документированной информации; 3) наличие зафиксирован-
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ной на материальном носителе (документированной) информации; 
4) способ документирования (записи) информации; 5) формуляр (фор-
му или структуру записи информации).

Форма документа более устойчива, чем его содержание, потому 
что действенна именно она. Если форма (формуляр) – наиболее устой-
чивый признак документа, то это и есть его сущность. Таким образом, 
атрибутивным признаком документа является его формуляр – сово-
купность реквизитов, расположенных в определенном порядке на но-
сителе информации.

К свойствам документа мы относим: 1) феноменальность; 2) при-
чинность; 3) целесообразность; 4) предметность; 5) структурность; 
6) унификация; 7) фактичность (достоверность); 8) аутентичность 
(подлинность); 9) актуальность; 10) нормативность (юридическая 
сила); 11) легитимность; 12) целостность (стабильность констант-
ность, неизменность); 13) доказательность; 14) ценность; 15) качество; 
16) пригодность для использования; 17) систематичность; 18) темпо-
ральность; 19) символичность; 20) конвенциональность.

Атрибутивным свойством документа является юридическая сила, 
обеспеченная его формуляром, которая позволяет использовать доку-
мент как инструмент действия.

В документоведении и архивоведении функция документа пони-
мается как его целевое назначение и как взаимосвязь с другими явле-
ниями. В качестве таких явлений нами рассматривается отраженная 
в содержании документа объективная реальность (контент) и «сектор 
действенности документа» (контекст).

Документ является отражением действий, которые в основе 
сво ей повторяются. В теории рационального действия различают-
ся целерациональное действие (работа, труд) и коммуникативное 
дей ствие (социальное, символическое взаимодействие). Задача це-
лерационального действия – добиться поставленной цели. Коммуни-
кативное действие направлено на достижение понимания в процессе 
общения (коммуникативного понимания). Документ воз никает для 
выполнения целерационального действия как его ору дие, инстру-
мент. В цивилизованном мире это действие может быть осуществле-
но только посредством документа. Для совершения коммуникатив-
ного действия документирование не обя зательно.

Функции документа, как инструмента целерационального дейст-
вия, можно подразделить на атрибутивные (сущностные, неизме-
няемые) и системные. Атрибутивными функциями документа являют-
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ся информационная и инструментальная. Информационная функция 
выражается через объективацию информации о социальной реаль-
ности (явлениях, событиях, фактах) в форме документа. Инструмен-
тальная функция документа проявляется при его использовании как 
доказательства и как инструмента осуществления целерационального 
действия. Эти функции являются общими для всех документов. Они 
обеспечивают возможность документу служить доказательством явле-
ний, событий, фактов объективной действительности, инструментом 
регулирования социальных отношений, социального проектирования 
и социальных технологий. Все остальные функции (системные) яв-
ляются производными от атрибутивных и зависят от контекста (си-
стемы) функционирования или использования документа. Системные 
функции документа совпадают с функциями системы, поскольку до-
кумент создается для осуществления целерационального действия 
в функциональной (социетальной) системе.

Таким образом, атрибутивным признаком документа является его 
формуляр, атрибутивным свойством – юридическая сила, атрибутив-
ными функциями – информационная и инструментальная, позволяю-
щие использовать документ как доказательство и инструмент целера-
ционального действия. Исходя из этого, попытаемся сформулировать 
понятие «статус документа». Это – состояние информационного объ-
екта, при котором он имеет регламентированный формуляр, обладает 
свойством юридической силы и может быть использован в качестве 
инструмента доказательства и целерационального действия.

Понятие «статус документа» можно рассматривать в двух зна-
чениях: онтологическом и гносеологическом. Онтологический (сущ-
ностный, бытийный) статус документа – это статус, сообщаемый ему 
автором в целях выполнения посредством документа действия, про-
цедуры, функции. Автор присваивает документу следующие статусы: 

1) происхождения: официальный документ, документ личного 
происхождения; 

2) представления информации: аналоговый документ, цифровой 
(электронный) документ, бездокументарный документ; 

3) связанный со способами документирования: письменный до-
кумент, текстовый документ, графический документ, фото-, кино-, 
аудио-, видеодокумент, биометрический документ, электронный до-
кумент; 

4) функциональный: организационно-распорядительный доку-
мент, банковский документ, фискальный документ, бухгалтерский до-
кумент и др.; 
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5) правовой: подлинник (оригинал), копия, заверенная копия, 
выписка, дубликат, фальсификат; 

6) доступа: секретный документ, конфиденциальный документ; 
документ для служебного пользования; опубликованный документ 
и др.

Гносеологический статус документа – это статус, присваиваемый 
объекту пользователем, им наделяется объект в процессе его позна-
ния при практическом использовании или в научном исследовании. 
При этом на основе так называемого «широкого подхода» стату-
сом документа могут наделяться как «собственно документы», так 
и другие информационные и другие материальные объекты, а также 
нематериальные явления, которые документами не являются.

С внедрением автоматизированных информационных технологий 
наряду с документами в информационные системы стали включать за-
писи. В современных системах управления документами запись полу-
чает статус документа.

Таким образом, через понятие «статус документа» проявляется 
его сущность не только как информационного объекта, служащего для 
передачи информации во времени и пространстве, но и как исключи-
тельного социального феномена, наделенного ролью объективного ре-
гистратора явлений, событий, фактов и инструмента целерациональ-
ного действия.

олена Дроздова

«іНформаЦійНЕ ПолЕ» фУНкЦіоНУваННя
ЕлЕктроННої ДокУмЕНтаЦії
торговЕльНих ПіДПриємств

Різноманіття форм власності в сучасній Україні вимагають аль-
тернативних підходів при вирішенні конкретних питань методики 
й техніки ведення обліку торговельної діяльності підприємств за допо-
могою електронних документів. Цей облік здійснюється за такими на-
прямками: кількість і вартість товарів; надходження та вибуття товарів 
на підприємстві та розрахунки з постачальниками; наявність товарів 
та їхній рух на складах; доходи та витрати торговельного підприєм-
ства; порядок формування та фінансові результати його.

Щоб розглянути документаційне забезпечення обліку діяль нос ті 
торговельного підприємства та торговельного процесу як на паперово-
му, так і в електронному вигляді, необхідно здійснити огляд норматив-
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но-правових документів, що регламентують його та визначити шляхи 
вдосконалення функціонування електронної документації в обліку цієї 
діяльності.

У проекті Закону України «Про електронну торгівлю (ко мер-
цію)»1 в ст. 6 «Загальні вимоги до форми і порядку доку ментування 
при оформленні електронних правочинів» подано ви значення до го-
вору в електронній торгівлі (комерції), формування за згодою сто рін 
електронних документів, які повинні відповідати за змістом і формою 
вимогам, передбаченим цивільним зако но давством України.

Існують такі способи укладання електронних договорів за допо-
могою електронного обміну даними: 

1. Оферент розміщує публічну оферту на сервері, підключеному 
до мережі Інтернет. Будь-яка особа, яка бажає укласти договір на за-
пропонованих умовах, акцентує оферту через заповнення форми елек-
тронного договору та її підписання. 

2. Після переговорів сторони підписують договір за допо мо-
гою електронного обміну даними, договір існує у вигляді за пису на 
комп’ютері, для підписання договору використовується електронний 
підпис.

3. Користувачі інформаційної мережі ук ла дають між собою до-
говори відповідно до правил, установлених власником мережі, коди 
користувачів системи служать аналогами їхніх власноручних підписів. 
Треба вказати на проблеми, які виникають при укладанні договорів за 
допомогою електронного об міну даними, а саме: труднощі визначення 
місця укладення договору; достовірність факту укладення договору, 
збереженість і незмінність даних, наяв них у ньому; конфіденційність 
його даних; ідентифікація сторін до говору, укладеного в електронно-
му вигляді. Визначити, що до говір підписаний особами, які позначили 
себе в мережі Інтернет, мож ливо за допомогою електронно-цифрового 
підпису.

Таким чином, нині питання розгляду електронної торгівлі та її 
докуметаційного супроводу на законодавчому рівні залишається акту-
альним і потребує детального розгляду.

На окрему увагу заслуговує електронне документування процесу 
надходження сировини й товарів. Надходження продукції (сировини) 
й товарів на підприємство від виробників чи торговельних організацій 
супроводжується такими первинними документами: рахунками-факту-
рами, накладними, податковими накладними, то вар но-транспортними 
накладними, а у випадку імпорту – вантажною митною декларацією.
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Документаційне оформлення операцій із реалізації продукції 
здійснюється за товарно-транспортними накладними або накладними 
залежно від того, яким покупцям вона реалізовується: підприємствам 
чи фізичним особам. Реалізація поставок оформ ляється актами на ви-
конані роботи. Якщо реалізовують продукцію під приємствам, товар-
но-транспортні накладні виписують на основі їхніх доручень. Ці на-
кладні виписують у трьох примірниках, якщо доставлення продукції 
покупцеві здійснюється без залучення транспортних засобів інших 
підприємств, та в чотирьох – при перевезенні продукції залученим 
автотранспортом. Вони є уніфікованими та спеціалізованими залеж-
но від того, який вид продукції реалізовується, оскільки кожний з них 
характеризується специфічними властивостями. Однак, незалежно від 
цього, в кожній із них обов’язково мають бути реквізити, які тією чи 
іншою мірою є найважливішими в управлінському обліку. Насамперед 
це дата доставлення продукції. Якщо такого реквізиту у товарно-тран-
спортній накладній немає, то з позицій управлінського обліку це не 
можна вважати нормальним явищем. Дата складання такої накладної, 
зазначена в ній, не завжди збігається з фактичним доставленням про-
дукції, особливо тоді, коли перевезення здійс нюється на значну від-
стань. Тому за її даними не завжди мож на контролювати фактичне ви-
конання графіків поставок.

Товарно-транспортна накладна для всіх учасників транс порт ного 
процесу виступає єдиним юридичним документом, при значеним для 
списання запасів, обліку їхнього руху, оприбуткування, складського, 
оперативного й бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за пе-
ревезення вантажу й обліку виконаної роботи.

Основними документами для оприбуткування товару, який на-
дійшов від іноземного постачальника (імпорт) є вантажно-мит на де-
кларація. Це заява, у якій є відомості про товари, мету їхньо го руху 
через кордон, характер угоди, а також інформація, не об хід на для мит-
ного контролю і визначення розрахунку митних платежів. Супровід-
ними документами також є пакувальні ярлики, специфікації, а для 
окремих товарів – сертифікати якості, довідки лабораторних аналізів, 
що характеризують якість товару. Пакувальний ярлик складається на 
кожний окремий ящик, тюк, тощо. Один примірник його вкладаєть-
ся в ящик (тюк), а другий, із зазначенням ваги кожного ящика, по-
винен додаватися до рахунку-фактури. Специфікації застосовуються 
у тих випадках, коли відвантажена партія товару затарюється в ящики, 
бочки тощо, тут перераховується кожний окремий товар, вага-брутто 
і окремо вага тари.
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Сировина, товари та інші запаси відпускаються покупцям або пе-
редаються безоплатно за довіреністю одержувачів. Довіреність зали-
шається на підприємстві, яке відпустило товар. Одержувачу продуктів 
і товарів видають супровідний товарний документ. Про використання 
довіреності чи повернення невикористаних довіреностей у журналі 
реєстрації довіреностей робиться позначка із вказівкою номерів до-
кументів (накладних) на отримання товарів або дати повернення до-
віреності.

При документуванні руху товару від постачальника до споживача 
використовують товаросупровідні документи, що регламентують пра-
вила перевезення та умови поставки товару. До них належить наклад-
на, в якості якої можуть використовуватися як прибуткові, так і витрат-
ні ордери. Цей документ має бути відповідним чином оформлений. Він 
повинен містити інформацію про товар, його кількість, ціну по кожній 
позиції та загальну суму, у ньому вказується номер і дата виписки. На-
кладна оформлюється відповідальними особами при відпустці товару 
на складі та при його прийомі в торговельній організації, вона повинна 
бути завірена круглими печатками постачальника та отримувача.

Таким чином, питання електронного документаційного забезпе-
чення обліку на торговельних підприємствах перебуває в центрі уваги 
наукових і практичних працівників, що пояснюється складністю й тру-
домісткістю цієї діяльності та її прикладним характером. Утверджен-
ня основ електронної комерції у законодавстві України, подальший 
розвиток правового регулювання електронної комерції з окремих її 
категорій у спеціальних законах, внесення відповідних змін до чинно-
го законодавства, яке стосується питань електронного обміну даними, 
укладання угод в електронній формі – це питання, що заслуговують на 
невідкладне вирішення.

1 Проект Закону України «Про електронну торгівлю (комерцію)» від 
18.02.2010 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим до-
ступу: http:// rada.qov.ua>pls/zweb_nwebproc4_1. – Назва з екрана.
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Наталия Ерохина

ПроБлЕмы оБЕсПЕчЕНия сохраННости  
элЕктроННых ДокУмЕНтов

В бумажном делопроизводстве, уничтожение документов и пред-
шествующий этап экспертизы их ценности считаются наиболее слож-
ными и важными видами работ, требующими как высокой профессио-
нальной квалификации, так и умения взаимодействовать практически 
со всем коллективом организации.

С электронными документами нужно решать все те же пробле-
мы, что и с бумажными, но необходимо иметь в виду, что порой очень 
трудно разыскать и уничтожить все имеющиеся копии электронного 
документа (включая резервные копии), к тому же, как выяснилось на 
практике, гарантированное уничтожение электронных документов 
требует физического уничтожения их носителей, для чего требуются 
специальные технические средства.

Привычные бумажные документы, конечно же, имеют преимуще-
ства как традиционные носители информации, что важно для долго-
временного хранения информации с возможностью восприятия. С 
другой стороны, для оперативного информационного обеспечения 
управления (своевременность, быстрота получения и доведения ин-
формации до адресата и её полнота) электронные документы являют-
ся более эффективным решением. Поэтому, в целях более быстрого 
реагирования организации на изменения внешней среды повсеместно 
распространились системы электронного документооборота (СЭД). 
Как в практике бумажного документооборота, электронные докумен-
ты после текущего хранения передаются в архив.

Электронный документ, применяемый в делопроизводстве с не ис-
текшим сроком действия, действующей ЭЦП, должен храниться в ра-
бочем каталоге автоматизированного рабочего места участника или 
на сервере, согласно процедуре хранения электронных документов, 
определяемой организатором системы ЭДО и настоящим положением 
с сохранением всей информации в нём содержащейся и обязательных 
реквизитов, включая все электронные цифровые подписи и при необ-
ходимости – открытые ключи к ним.

Электронный документ, юридическая сила которого утрачена 
фактом аннулирования сертификата электронной цифровой подписи 
(окончанием времени его использования) или окончанием времени 
применения документа, указанного в документе или определённого 
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ведомственным, или федеральным законодательством, должен быть 
передан в электронный архив для временного хранения.

Срок хранения электронного документа должен соответствовать 
сроку хранения соответствующих документов на бумажных носите-
лях, если иное не определено в законодательстве РФ.

Хранение электронных документов, находящихся в работе, осу-
ществляется на основе базы данных на жестком диске на локальном 
компьютере или на сервере с обязательным периодическим изготовле-
нием копий на внешних носителях. Периодичность последних опреде-
ляет организатор системы электронного документооборота.

Хранение электронного документа должно сопровождаться созда-
нием соответствующих электронных журналов учета для обес печения 
быстрого поиска необходимого электронного докумен та и выемки его 
из архива для использования.

Электронные документы имеют существенные преимущества 
над бумажными (доступ к актуальной информации в любое время; 
быстрое распространение; возможность удалённо обращаться к элек-
тронным документам)1, но в связи с необходимостью их хранения воз-
никают проблемы организационного, технического и нормативного 
характера2.

Итак, обеспечение сохранности электронных документов – сис-
тема мероприятий по созданию материально-технической ба зы, оп-
тимальных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежа-
щей организации хранения электронных документов, иск лючающих 
утрату электронных носителей и обеспечивающих под держание их 
в должном физическом и техническом состоянии, а также обеспечива-
ющих возможность воспроизведения (информа ции) электронных до-
кументов в виде, доступном для восприятия и понимания человеком 
без дополнительных технических приспособлений3.

Несмотря на то, что многие проблемы, связанные с хранением 
электронных документов еще не решены, идёт накопление опыта ис-
пользования методов и средств в этой сфере. Например, определены 
правила режима хранения носителей электронных документов. Но на 
практике не все теоретические наработки применяются. Об этом сви-
детельствует то, что, например, стратегия миграции наиболее часто 
используется, хотя есть более прогрессивные и эффективные методы 
(эмуляция, инкапсуляция).

1 Ларин М. В., Рысков О. И. Электронные документы в управлении: ме-
тод. пособие / ВНИИДАД. – М., 2008. – С. 69.
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2 Филенко Е. Н. Развитие понятия «документ» с внедрением новых ин-
формационных технологий // Делопроизводство. – 2006. – № 2. – С. 59–66.

3 Кузнецов С. Л. Методические рекомендации по организаии хра нения 
электронных документов // Делопроизводство. – 2006. – № 4. – С. 49–52.

татьяна Емельянова

ПроБлЕмы архивНого храНЕНия  
оЦифроваННых аУДиовизУальНых ДокУмЕНтов

Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов являет-
ся одним из самых серьезных вызовов для мирового сообщества. По 
разным оценкам специалистов, экспертов и международных органи-
заций все аудиовизуальное наследие может быть утрачено в ближай-
шие 15–20 лет. Такие неутешительные прогнозы обусловлены рядом 
факторов, два из которых, по нашему мнению, являются решающими. 
Во-первых, – это нестабильность носителей, постепенно разрушаю-
щихся до состояния, исключающего возможность их восстановления. 
Во-вторых, – это небольшой запас времени (не более 15 лет) для по-
ддержания в рабочем состоянии техники, способной воспроизводить 
информацию аналоговых аудиовизуальных документов.

Положение обостряется по мере развития информационно-
коммуникационных технологий, поскольку, кроме аналоговых 
аудиовизуальных документов, сейчас уже необходимо хранить их ко-
пии, созданные путем оцифровки, а также цифровые аудиовизуальные 
документы.

Ниже сосредоточим внимание только на проблеме архивного 
хранения оцифрованных аудиовизуальных документов, рассмотрев 
ее в контексте опыта работы Центрального государственного кино-
фотофоноархива Украины им. Г. С. Пшеничного. Проект оцифровки 
архивных аудиовизуальных документов имеет почти десятилетнюю 
историю. За это время оцифровано 392 кино-, около 28 тыс. фото- 
и 544 фонодокументов.

В связи с отсутствием единого международного стандарта на тех-
нологии перевода аналоговой информации в цифровую форму с по-
следующим ее хранением архиву пришлось определять собственные 
приоритеты и цели и на их основе самостоятельно разрабатывать ме-
тодические подходы к созданию цифровых копий по каждому из ви-
дов аудиовизуальных документов. В поисках эффективных решений 
учитывались рекомендации международных профессиональных орга-
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низаций, опыт зарубежных архивов в сфере аудиовизуального архиви-
рования.

Уже на начальной стадии реализации проекта оцифровки 
указанных документов стала очевидной необходимость параллельной 
разработки и освоения технологии хранения цифровых копий. В этой 
связи важным шагом стал выбор наиболее оптимальных форматов 
хранения цифровой информации. Исходя из принципа одноразовой 
оцифровки как непременного требования к применению данной тех-
нологии, возникла необходимость создания полноценной качествен-
ной цифровой копии (мастер-копии), способной заменить оригинал 
аудиовизуального документа, а также стать основой для изготовления 
«производных» пользовательских копий. Учитывая это, в архиве для 
мастер-копий приняты такие форматы данных: для фотодокументов – 
TIFF (*. tif), для фотодокументов – WAV (*. wav), для кинодокументов 
избран контейнер AVI (*. avi).

Кроме мастер-копии при оцифровке путем сжатия создается поль-
зовательская копия (вариант для просмотра и / или прослушивания) 
в следующих форматах: для фотодокументов – jpg, для кинодокумен-
тов – wmv, для фотодокументов – mp3.

Обе цифровые копии образуют фонд пользования. Такой подход 
обеспечивает их централизованное хранение. Современное состояние 
формирования этого фонда требует соответствующего методического 
обеспечения. Базовым документом, определяющим деятельность ар-
хива в этом направлении, должно стать, по нашему мнению, «Поло-
жение о фонде», отражающее его принципы и организацию, статус, 
условия доступа к нему и т. п.

Долговременное хранение цифровых копий предусматривает 
также наличие устройств для хранения больших объемов цифровых 
данных, обеспечивающих максимальную надежность, информаци-
онную емкость с достаточным объемом памяти, высокую скорость 
считывания данных, защиту данных и метаданных от несанкциони-
рованного доступа. Исходя из этих критериев, архив, проанализи-
ровав существующие технологии хранения цифровой информации 
(ленточные библиотеки, компакт-диски, DVD диски и т. д.), сделал 
свой выбор в пользу системы RAID, которая использует массив на-
копителей на жестких дисках.

Неотъемлемым стратегическим компонентом системы хранения 
данных является резервное копирование. С этой целью архивом при-
обретен ленточный накопитель.
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Важным аспектом проблемы долговременного хранения цифровых 
копий является быстрая смена поколений цифровых носителей и по-
ддерживающих их аппаратно-программных платформ. Возможны 
также такие ситуации, когда носители находятся в хорошем физичес-
ком состоянии, а необходимое для воспроизведения информации обо-
рудование становится уже недоступным. Все это требует обновления 
специализированных технологий хранения и программного обеспече-
ния с периодичностью, отвечающей, в крайнем случае, частоте мигра-
ции, которая в целом составляет около 5–10 лет. Такие технологичес-
кие изменения нужно учитывать при организации долговременного 
хранения оцифрованных аудиовизуальных документов.

Существенным вопросом, связанным с долговременным хранени-
ем оцифрованных аудиовизуальных документов, является урегулиро-
вание проблемы авторского права. Для архива, как государственного 
учреждения, это имеет особое значение, так как его деятельность свя-
зана с документами, подавляющее большинство из которых (за исклю-
чением документов, которые являются общественным достоянием) 
попадает под действие норм о защите авторского права.

Согласно с законами Украины «Об основных принципах разви-
тия информационного общества в Украине на 2007–2015 годы» и «О 
Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» архив осу-
ществляет копирование (оцифровку) документов с целью их хранения 
и обеспечения доступа к ним. С точки зрения Закона Украины «Об 
авторском праве и смежных правах» процесс оцифровки является 
воспроизведением. Статья 15 закона наделяет автора произведения 
исключительным правом разрешать или запрещать его воспроизве-
дение. Исключения, предусмотренные этим законом, позволяют ар-
хиву без согласия автора воспроизводить в единичном экземпляре 
документы и касаются только репрографического способа, но не пред-
усматривают создание копий в цифровой форме. Поэтому воспользо-
ваться данной нормой права невозможно вследствие ее отставания от 
развития современных информационно-коммуникационных техноло-
гий и архивной практики обеспечения сохранности документов. Со-
вершенно очевидно, что под угрозой может оказаться важная обще-
ственная функция архива – функция хранения.

Компромиссным решением, позволяющим придерживаться закон-
ного права автора и, в полной мере, использовать архиву возможности 
новых технологий, может стать специальный авторский договор. Он 
должен заключаться между автором, передающим свои права на ис-
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пользование аудиовизуальных документов в цифровом виде, и адми-
нистрацией архива.

Однако такой способ решения проблемы имеет существенные 
недостатки. Ведь в этом случае архиву нужно заключать большое 
количество договоров, организовать четкую систему контроля за 
выполнением их условий и т. д. При этом следует учитывать, что 
переговоры с авторами могут быть длинными и изнурительными. К 
тому же, может возникнуть необходимость установления правообла-
дателя для получения разрешения на хранение. Не исключено, что 
в большинстве случаев расходы на выяснение правового статуса про-
изведения по отношению к интеллектуальной собственности могут 
оказаться большими, чем на его хранение.

Кроме поиска компромиссных решений, необходимы и новые 
подходы к законодательству Украины об ав торском праве, которое 
сейчас требует серьезного усовершенст во вания путем устранения 
противоречий с нормами актов инфор ма ционного и архивного зако-
нодательства, гармонизации его с меж дународными актами в сфере 
интеллектуальной собственнос ти. Поэтому необходимо включить 
в национальное законодательство нормы, закрепляющие за архивами 
первоочередную возможность оцифровки документов, охраняемых 
авторским правом, с целью их хранения.

Успешное хранение оцифрованных документов зависит от уров ня 
профессиональной компетентности кад ров, занятых в этом на правлении 
деятельности, что также представляет проблему. Современное обору-
дование требует наличия ква ли фицированного ИТ-персонала, спосо-
бного обеспечить эксп луа тацию сложных компьютерных аппаратно-
программных комп лексов, систем хранения, резервного копирования, 
соблюдение всех тех нологических требований и т. д. Архив, в пред-
елах сущест ву ю щих штатного расписания и зарплат архивистов в це-
лом, привлечь дейс твительно квалифицированный персонал не в со-
стоянии. Архи вис ты, как правило, не имеют специальной подготовки 
в облас ти ИТ.

В отечественных вузах, осуществляющих подготовку кадров до-
кументоведов и архивистов, еще нет специализированных кафедр по 
подготовке высококвалифицированных специалистов в области ауди-
овизуального архивирования. Основной базой для подготовки кадров 
такой узкой специализации, как и раньше, остается архив. Впрочем, 
если для выполнения отдельных видов архивных работ достаточно 
технических навыков, то для архивистов, обеспечивающих сохран-
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ность оцифрованных документов такого «самообразования», без-
условно, недостаточно.

Отметим еще, что неподготовленность персонала к нововведени-
ям также связана с профессиональным мировоззрением архивистов, 
окрашенным консервативной осмотрительностью. Еще десятилетие 
тому назад архивисты, с присущей им склонностью к стабильности 
и традициям, считали реставрацию и консервацию единственными 
методами хранения документов. С появлением оцифровки возникли 
серьезные проблемы нового качества. Цифровая документная инфор-
мация по своей природе динамична и открыта; сужаются временные 
рамки для решения вопросов ее хранения, возникающие уже на этапе 
оцифровки аудиовизуальных документов. 

Все это приводит к пересмотру старых постулатов, формирова-
нию принципиально новых подходов к архивному хранению, необ-
ходимости принятия неординарных решений. При этом происходит 
смещение акцентов: все чаще внимание архивистов фокусируется на 
проблематике «длительного хранения», представление о котором пока 
остается расплывчатым.

Подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих 
совре мен ными технологиями и знаниями по всем функциональным 
направ лениям обеспечения сохранности оцифрованных документов, 
должны способствовать: система специализированного непрерывного 
образования (подготовка и переподготовка кадров, повышение про-
фессионального уровня, управленческая подготовка); учебные ин-
новационные тренинги и самообразование специалистов архивного 
дела, участие в научно-практических конференциях, семинарах, прак-
тикумах.

Несмотря на то, что вопросы хранения оцифрованных аудиови-
зуальных документов существуют со времени активного внедрения 
информационных технологий в архивную практику, они еще далеки 
от своего разрешения. Политика и стратегия хранения цифровой доку-
ментной информации не должна ограничиваться оптимальными тех-
ническими и программными решениями, а потому требует серьезных 
научных исследований и методических разработок, в которых не по-
следнюю роль должно играть сотрудничество отечественных и меж-
дународных организаций, задействованных в сфере обеспечения со-
хранности цифровой информации.



49

олег загородній

ДостУП ДЕржавНих архівів До ЕлЕктроННих
ДокУмЕНтів Наф, що зНахоДяться  

На зБЕрігаННі в ЦДЕа УкраїНи
Розглянемо питання доступу державних архівів України до елект-

ронних документів, що знаходяться на обліку у них і збе рігаються 
в Центральному державному електронному архіві Ук раїни (далі – 
ЦДЕА України), а також доступу до облікових і довідкових даних 
до цих документів. Слідуючи основному принци пу архівної справи, 
принципу походження документів, державні архіви (далі – держар-
хіви) повинні зберігати і нові надходження електронних до кументів, 
тим самим забезпечивши неподільність фондів. Це питання пропонує-
мо вирішувати поділом функцій управління електронними документа-
ми між держархівами та ЦДЕА України.

Окреслена проблема стосується найближчого майбутнього, ос-
кільки електронні документи ще тільки почали формуватися в устано-
вах і організаціях. Перехід на електронний документообіг торкнеться 
всіх сторін життя суспільства, що потребуватиме масштабних змін, 
тому пошук оптимальних рішень у цій сфері є надзвичайно актуаль-
ним завданням уже тепер.

На нашу думку, держархівіви й далі продовжуватимуть виконувати 
такі функції: прийом електронних документів від фон до утворювачів; 
оброблення метаданих архівних електронних до кументів; облік їх; 
створення довідкового апарату до них; робота з ко ристувачами дер-
жархівів. А ЦДЕА України забезпечуватиме: збереження електронних 
документів НАФ, облікових та довідкових даних до них; можливість 
роботи з електронними документами, обліковими та довідковими да-
ними; відтворюваність електронних документів з часом.

Кожний архів має певні особливості побудови штатного розпису 
та різні функціональні обов’язки співробітників на схожих посадах. Ці 
особливості потрібно враховувати при написанні тех ніч ного завдання 
на створення системи доступу. Крім того, є потреба в традиційному 
оформленні документної інформації в архівах і на дан ні оперативного 
доступу до документів.

Власне, доступ надається тільки для автентифікованих ко рис-
тувачів (зареєстрованих у системі співробітників держархівів) і може 
бути трьох видів – з правом модифікацій обліково-довідкових даних, 
без такого права і з правом доступу до протоколів робіт відповідних 
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співробітників. Для здійснення його потрібно пройти етап реєстрації – 
на якому визначаються його режими і види робіт співробітника. Потім 
співробітник автентифікує себе в системі, використовуючи дані, ви-
значені для нього при реєстрації. Авторизація і протоколювання ве-
дуться автоматично перед виконанням дії в системі і після нього від-
повідно. Об’єктами доступу авторизованих користувачів є, передусім 
електронні документи НАФ, облікові та довідкові дані до них, прото-
коли робіт, та кож традиційні архівні документи, які можна генерувати 
з наявних даних. Поділ на облікові та довідкові дані подається умов-
но, оскільки деякі дані можуть виконувати як облікову, так і довідкову 
функції. Модифікуватися можуть і архівні електронні документи, що 
становлять пакет формату XML. Це допускається при потребі змінити 
архівні метадані архівного електронного документа. 

При організації доступу до архівної інформації користува чі ар-
хівів, звертаються до довідкових документів і співробітни ків ар хівів 
(традиційна система). Хоча, з часом передбачається мож ли вість на-
дання доступу до неї без безпосередньої участі пра ців ни ка держархіву 
і фізичної присутності зовнішнього користувача в при міщенні відпо-
відного держархіву. 

Отже, розроблена нами система доступу, легко вбу до вує ться 
в сформовану упродовж багатьох років систему архівної справи Укра-
їни. Вона також враховує особливості різних архівних установ і роз-
криває нові можливості при роботі з електронними документами, 
а також, за потреби, із цифровими копіями документів із паперовим 
носієм, оскільки, проблеми збереження, обліку останніх, забезпечення 
доступу до них й створення довідково-пошукового апарату мало чим 
відрізняються від проблем, пов’язаних з електронними до кументами.

Нина казиева

ПоДготовка оПЕративНого элЕктроННого  
ДокУмЕНта к архивНомУ храНЕНиЮ

Процессы информатизации и компьютеризации архивной отрасли 
в Украине находятся на стадии развития различных концепций и про-
грамм информатизации, которые постепенно внедряются в практику. 
Информатизация архивного дела – это комплексная система органи-
зационных, научных и методических основ функционирования ар-
хивной отрасли с привлечением компьютерных технологий. При этом 
данная система охватывает не только процессы, связанные с архив-
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ным хранением информации, но и процессы, связанные с созданием 
и использованием этой информации, поскольку они последовательно 
связаны между собой: результатом одного процесса является инфор-
мационный объект в определенном состоянии, который используется 
другим процессом, что позволяет построить полный связанный жиз-
ненный цикл информации, зафиксированной на соответствующем 
носителе и, при необходимости, подписанной электронной цифровой 
подписью. Основная ее цель – обеспечение актуальности и общей од-
нозначной интерпретации смысловой нагрузки информации на всех 
этапах жизненного цикла. Принимая во внимание то, что информа-
ционные ресурсы находятся сейчас в условиях стремительного роста 
своих объемов и увеличения количества участников информационного 
взаимодействия, актуальность такого подхода становится очевидной, 
особенно в процессах, объектами которых выступает документная ин-
формация в электронном виде.

Электронного документа сейчас еще нет в Украине в явном виде. 
Основная причина его отсутствия не связана с существующими си-
стемами электронного документооборота, которые автоматизируют 
процессы делопроизводства, но не создают электронный документ 
и не осуществляют полную поддержку его жизненного цикла. Это 
связано, прежде всего, с отсутствием или неактуальным состоянием 
регламентирующей нормативной базы, научных и методических ма-
териалов, которые описывали бы полный жизненный цикл электрон-
ного документа, его форматы, возможности обработки, использова-
ния и хранения.

Последние исследования в области архивного хранения электрон-
ного документа показали необходимость унификации процессов и ис-
пользуемых форматов на всех этапах жизненного цикла. Так, напри-
мер, государственный аппарат Австрии построил интегрированную 
систему управления («от создания до уничтожения») электронными 
официальными документами и архивным процессом в целях обеспе-
чения корректного управления ими на протяжении всего их жизнен-
ного цикла.

В рамках проекта реализовано управление официальными доку-
ментами федеральных ведомств этой страны посредством системы 
ELAK (Elektronisher Akt), а также внедрена спецификация формата 
межведомственного обмена документами под названием EDIAKT. 
Последний регламентирует, в частности, предоставление информа-
ции в государственные архивы и таким образом, в сущности, опре-
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деляет формат сдаточных информационных пакетов (SIP, Submission 
Information Package), которые могут вводиться в архивную систему. 

Сейчас федеральная канцелярия Австрии финансирует поставку 
такой централизованной архивной системы, а также приобретение ге-
неральной лицензии, которая открывает возможность всем австрий-
ским государственным органам воспользоваться преимуществами 
внедряемой технологии архивирования и обеспечения сохранности 
информации.

Система обеспечивает прием сдаточных информационных паке-
тов (в формате EDIAKT) в архив длительного хранения, а также все 
необходимые функции доступа, управления данными, их сохранно-
сти и администрирования. Система введена в эксплуатацию в 2011 г., 
первым ее пользователем стал Австрийский государственный архив 
(Österreichische Staatsarchiv). Названный проект послужил основой 
для выработки требований к хранению электронных официальных до-
кументов, которые в будущем станут источниками для исторических 
исследований. Это будет способствовать сохранению исторического 
наследия Австрии для грядущих поколений.

Нами проанализирован формат электронного документа при его 
подготовке к архивному хранению с проекцией на этапы его жизнен-
ного цикла в оперативном и архивном хранении. Этот документ пред-
лагается рассматривать как некий контейнер, представленный в еди-
ном унифицированном формате, который используется при создании, 
оперативном использовании, обмене и архивном хранении и содержит 
свой определенный набор реквизитов (метаинформации).

Для каждого набора или единицы метаинформации возможно 
определить зоны ответственности в зависимости от состояния само-
го электронного документа. Так, например, важным реквизитом до-
кумента является «Текст», который не может изменяться после его 
подписания автором, однако другая учетная метаинформация может 
дополняться после подписания реквизита «Текст» автором и эти из-
менения зависят от различных состояний, в которых может пребывать 
документ. В качестве прототипа такого унифицированного формата 
предлагается рассматривать формат, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки, молодежи и спорта Украины № 1207 
от 02.10.2011 г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 
№ 1306/20044 от 15 ноября 2011 г.).

Такой подход не ограничивает пользователей в выборе текстовых 
редакторов и систем электронного документооборота, но представля-
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ет формализованную структуру самого документа. Такая структура 
и разделение зон ответственности предполагает, что метаинформация 
электронного документа будет дополняться в процессе всего его жиз-
ненного цикла, и при подготовке его к архивному хранению дополнит-
ся новой информацией. Такой документ возможно достаточно просто 
переместить из одной системы в другую, а сам он представляет из себя 
разложенные в реляционную базу данные, связанные определенными 
признаками. Вопрос конвертации текстовой части документа нами не 
рассматривается, поскольку сам архивный текстовый формат оконча-
тельно еще не определен (предлагается использование PDFa).

Важным аспектом в таком комплексном подходе, безусловно, яв-
ляется совместимость форматов, а также существующих и перспек-
тивных баз данных при выходе на базы данных Польши, Чехии, Сло-
вакии, Венгрии, Румынии, России, стран Балтии, Беларуси, Молдовы 
и других стран с целью объединения ресурсов «украиники» в зару-
бежных архивах, создание материальных баз данных, настройка до-
ступа к существующим базам данных, копирование материалов, хра-
нящихся в архивах других стран.

Юрій ковтанюк

ПроЕкт НормативНо-Правового акта УкраїНи
«ПоряДок роБоти з ЕлЕктроННими ДокУмЕНтами 

в ДіловоДстві  та їх ПіДготовки
До ПЕрЕДачі На архівНЕ зБЕрігаННя»

1. Врахування вимог архівістів до електронних документів, як 
одна з найважливіших умов організації електронного діловодства.

2. Створенню проекту «Порядку роботи з електронними докумен-
тами в діловодстві та їх підготовки до передачі на архівне зберігання» 
(далі – Порядок) передувала масштабна науково-дос лідна та методич-
на робота Українського науково-дослідного інс титуту архівної справи 
та документознавства і Центрального державного електронного архіву 
України.

3. Разом з проектом Порядку Державною архівною службою Ук-
раї ни (далі – Укрдержархів) було підготовлено ще дев’ять про ектів 
нор мативно-правових актів:

– Перелік форматів даних електронних документів постійного 
і тривалого (понад 10 років) зберігання;
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– Вимоги до структури та змісту XML-схеми архівних електро-
нних документів;

– Вимоги щодо найменування файлів електронних доку мен тів;
– Вимоги щодо найменування файлів електронних облікових до-

кументів;
– Вимоги щодо найменування файлів архівних електронних до-

кументів;
– Вимоги до структури та змісту XML-схеми електронного при-

мірника описів справ постійного зберігання;
– Вимоги щодо найменування файлів електронних примірників 

описів справ постійного зберігання;
– Вимоги до структури та змісту XML-схеми обкладинок справ 

з архівними електронними документами;
– Вимоги щодо найменування файлів обкладинок справ з ар хів  ни-

ми електронними документами.
4. Про проект нової редакції Постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 28.10.2004 р. № 1453 «Про затвердження Типового порядку 
здійснення електронного документообігу в органах виконавчої вла-
ди», що було підготовлено Укрдержархівом для узгодження з загаль-
ними принципами організації роботи з електронними документами, 
запропонованими у Порядку.

5. Про основні принципи, якими керувалися розробники По рядку.
6. Про особливості роботи з електронними документами в ді ло-

вод стві.
7. Про основні засади підготовки електронних документів до пе-

ре дачі на архівне зберігання.
8. Про необхідність розвитку та вдосконалення термінології елект-

ронного документознавства.
9. Про основні труднощі, що можуть виникнути під час впрова-

дження Порядку.
10. Перспективні напрями подальших досліджень щодо орга-

нізації електронного документообігу з використанням електронного 
цифрового підпису.
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Georgiy Kolomiyets

ElEctroNIc DocumENtS lIfE cyclE at  
thE StatE uNIvErSIty

Enterprise Content Management (ECM) is the strategies, methods 
and tools used to capture, manage, store, preserve, and deliver content and 
documents related to organizational processes. ECM tools and strategies 
allow the management of an organization’s unstructured information, 
wherever that information exists1.

ECM at Virginia Tech provides information technology support to the 
university in the area of secure electronic documenting, information routing, 
and storage. DMS currently provides access, management, configuration, 
coordination, enhancement, and maintenance support for the following 
systems:

– Web Content Management Services;
– Information Technology Acquisitions Systems;
– Enterprise Document Management Services;
– Enterprise Workflow Services;
– Enterprise Digital Object Repository Services;
– Bug and Issue Tracking Service.
Regardless of how a piece of content enters, it has a lifecycle that 

includes digital document entry, usage, retention, and disposal. Phy sically 
electronic documents exist in form of machine-readable records on digital 
or analog media. The Virginia Public Records Act (§ 42.1-77) broadly 
defines an electronic record as a record whose creation, storage, and access 
require the use of an automated electronic system or device. Ownership 
of hardware, software, or media used has no determination on whether a 
record is public.

Efficient and economic retention and disposal of public records for 
Virginia Tech is provided by Records Management Services (RMS). All 
university records including electronic documents are stored in the Records 
Center. Records transferred to Record Center must be identified by a 
record Retention Code and retention period in accordance with the Virginia 
General Schedules.

RMS is stored documents both at paper and digital formats. Paper 
records must be packed in special records storage boxes with lids so that 
they will fit the shelving in the Records Center.

Digital documents are recorded at high-density archive magnetic tape 
cartridges. Media is placed into waterproof containers (no more than 14 in. 
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high by 15 in. deep). Containers are stored by RMS in specially designed 
Vault Room to protect digital documents against disasters. Vault Room 
is a stable and secure storage environment: The room is maintained at a 
constant 70 F (21 C) degrees and 35% – 55% humidity. It’s secured with 
intrusion alarms and motion detectors. The interior door to the building 
remains locked at all times. Constructed with a concrete floor, and walls, 
the Vault Room is rated to withstand as a minimum three hours of fire. 
Additionally the entire building has an automated fire suppression system 
and a fire alarm wired into the campus police office.

The standard procedure of departmental records transfer to RMS 
includes the following steps both for paper and digital documents: 

a) Department Records Coordinator submits on-line a Records Transfer 
Request to RMS. Record transfer request includes Departmental Container 
Number, Title of Records , Retention Code,  Retention Start and End Dates, 
First and Last Files Names.

b) The Records Center Supervisor reviews the transfer, com mu ni-
cates with the Department Records Coordinator, assigns RMS Con tai ner 
numbers, and issues labels.

c) Department Records Coordinator is responsible to have the con-
tainers labeled and delivered to the Records Center.

Retention Codes for records that need to be retained for a finite 
period of time are assigned according to Virginia Tech Records Retention 
Schedule. Virginia Tech State University is using State of Virginia guidance 
for documents retention and handling. Under Code of Virginia the Library 
of Virginia (LVA). LVA has the authority to issue regulations governing the 
retention and disposition of state and local public records. 

The Records Analysts at the Library of Virginia make final decision 
which original digital documents should have permanent retention period. 
Media with these documents must be offered to the LVA prior to being 
destroyed.

Virginia Tech policy recommends the destruction of original uni ver sity 
records including electronic documents when they are no longer needed 
by the University for administrative, legal, fiscal, or historical purposes. 
No original records may be disposed of without receiving an approved 
Certificate of Records Disposal from the University Records Manager. The 
Certificate of Records Disposal protects both office personnel and Virginia 
Tech by showing that public records are being destroyed in accordance with 
laws of the Commonwealth of Virginia.

LVA General Schedule No. 1112 states that «deletion» of confidential or 
privacy-protected information in computer files or other electronic storage 
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media is not acceptable. Electronic records must be «wiped» clean or the 
storage media physically destroyed.

The common methods of digital media disposal at Virginia Tech RMS 
are «degaussing»3 of magnetic media and destroying optical me dia by 
shredding.

1 What is Enterprise Content Management (ECM)? // Association for In for-
mation and Image Management. Retrieved September 20, 2010.

2 Records Retention and Disposition Schedule General Schedule No 111 for 
All State Supported Colleges and Universities College and University Re cords 
[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.lva.virginia.gov/agencies/
records/sched_state/GS-111.pdf. – Title from screen.

3 Degaussing [Electronic resource] // Wikipedia, the free encyclopedia. – 
Mode of access: http://en.wikipedia.org/wiki/Degaussing. – Title from screen.

Дануте контримавичене

иНформаЦиоННая систЕма элЕктроННого  
архива и ДостУП к элЕктроННым

ДокУмЕНтам в литвЕ
В современном информационном обществе архивы должны кон-

тролировать, оценивать и хранить ценные документы, которые со-
ставляют большую часть документального наследия, а также гаран-
тировать доступ к этим документам, обеспечить интересы граждан 
и отчетность государственных учреждений, вместе с этим создавая 
условия для доступа к документам этих организаций. В 2006 г. в Лит-
ве «Правила документооборота электронных документов» создали уч-
реждениям возможность для создания офи циаль ных электронных до-
кументов, их упорядочивания, учета, хра нения и уничтожения, а также 
функциональные требования, пре дъявляемые к системам электронно-
го документооборота.

В 2008 г. премьер-министр Литвы указал предусмотреть средства 
и ресурсы с целью преобразования систем электронного документоо-
борота для того, чтобы создавать, передавать, учитывать, принимать 
и хранить электронные документы. Тогда же была издана «Специфи-
кация для электронных документов подписанных электронной под-
писью», в которой изложены требования к подготовке спецификаций 
электронных документов, создаваемых учреждениями, подписанных 
электронной подписью и являющих ся аналогами письменных доку-
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ментов. 2009 г. генеральный директор Департамента архивов Лит-
вы утвердил первую «Спецификацию электронной подписи подпи-
санного электронного документа, ADOC-V1.0», которая установила 
требования к создаваемым учреждениями и получаемым ими из не-
правительственных органи заций, от частных и физических лиц офи-
циальным электронным до кументам, подписанных электронной под-
писью, и требования для Software, гарантирующие весь цикл жизни 
документов. Этот пра вовой акт гласит, что пакет электронных доку-
ментов представ ляет собой ZIP архив, соответствующий ZIP специфи-
кации, состоящий из одного или нескольких файлов, распределенных 
в ка талогах, которые могут иметь подчиненные каталоги, где нахо-
дятся файлы и другие каталоги. При этом установлено, что пакет не 
может быть защищен паролями. Кроме того, он должен иметь файл 
meta-inf/manifest.xml, в котором перечислены все его файлы и катало-
ги, а также указанные знаки типа MIME каждого файла и каталога. 
В пакете электронные подписи должны храниться в каталоге META-
INF, в названиях файлов электронной подписи должны быть слово 
«signatures». Создаваемые электронные документы, в соответствии 
с этой спецификацией, необходимо хранить в Информационной систе-
ме электронного архива. Существует пока только одна спецификация 
для создания электронных документов, сопоставимых с письменными 
документами. В 2012 г. разработан проект «Спецификации электрон-
ного документа PDF-LT-V1.0», хотя он пока еще не утвержден.

В Литве мониторинг управления документами осуществляется 
на протяжении всего цикла существования документа. В целях обе-
спечения эффективного, модернизированного и соответствующего со-
временным требованиям доступа к долговременно и постоянно хра-
нимым электронным документам Национального фонда документов, 
а также для создания гарантии, что они будут сохранены в течении 
соответствующего времени, создана Информационная система элек-
тронного архива. 

В 2012 г. внесены поправки в закон Литовской Республики о доку-
ментах и архивах. В нем было заменено положение, что только посто-
янно хранимые документы принимаются в государственные архивы, 
и подтверждена передача в государственные архивы долговременных 
электронных документов. Кроме того, изменены процедуры, предна-
значенные для учреждений, которые передают государственным ар-
хивам постоянно хранимые документы, в предоставлении документов 
учета для согласования с государственным архивами. 
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Эти процедуры перенесены в Информационную систему элек-
тронного архива, отказываясь от создания бумажных документов уче-
та и заменяя их на данные документов учета. 22 июня 2012 г. Главный 
архивариус Литвы приказом утвердил правила для передачи в госу-
дарственные архивы электронных документов из государственных 
и муниципальных органов, учреждений и предприятий, где установ-
лены конкретные условия и процедуры для передачи долговременно 
и постоянно хранимых электронных документов. Одним из основных 
отличий от бумажных документов является то, что электронные доку-
менты передаются в государственный архив в течение пяти лет с мо-
мента завершения дел.

Информационная система электронного архива состоит из трех 
модулей: общественного портала, внутреннего портала и хранилищ. 
Общественный портал предназначен для институций, передающих 
документы; с его помощью они передают в государственные архивы 
электронные документы и данные, нужные для мониторинга управ-
ления документами. Он также предназначен для пользования обще-
ственностью электронными документами и вообще информацией 
о хранимых в архивах документах. Идентификация в системе осу-
ществляется через интерфейс портал электронного правительства, где 
внедрена электронная подпись, или же идентификация производится 
через электронные банковые системы.

Внутренний портал предназначен для персонала государственной 
системы архивов, с его помощью они управляют пользователями си-
стемы, их правами, классификаторами, принимают электронные доку-
менты на хранение, управляют риском их хранения, и так далее. Мо-
дуль хранилища предназначен для хранения электронных документов 
и служебных данных хранилища, поиска электронных документов 
и управления риском.

Учреждение, передающее электронные документы в Информа-
ционною систему электронного архива, также должно иметь согла-
сованные данные описей электронных документов. Последние в госу-
дарственный архив передаются пакетами, с которыми можно передать 
единицы учета одного или нескольких описей дел. Кроме того, учреж-
дение, должно проверить передаваемые электронные документы (все 
содержание, все подписываемые метаданные) и использованные элек-
тронные подписи. Подпись должна быть, по крайней мере, не меньше 
чем формат XAdES-X-L, и еще должен быть штамп времени.

Для принятых электронных документов производится архивное 
подтверждение архивных штампов времени и поднятие формата под-
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писи до архивной XAdES-A. Передача отменяется или подтверждает-
ся в зависимости от того, зафиксированы ошибки передачи или нет. 
Подтверждение принятия всех данных в конечном итоге сохраняется 
в хранилище данных, также подписывается акт о передаче электрон-
ных документов.

Доступ к документам Национального фонда документов реализи-
рован, выделяются две группы пользователей – идентифицированные 
и не идентифицированные. Идентифицированный пользователь мо-
жет предоставлять государственным архивам просьбы о выдаче до-
кументов, подтверждающих юридические факты, а также он может 
ознакомится с электронными документами, хранящимися в государ-
ственных архивах.

Определенные действия могут выполняться в Информационной 
системе электронного архива и не идентифицируясь. Это открытый 
доступ к созданию электронных документов (соответствующих спец-
ификации ADOC), подписанию их электронной подписью и их про-
верке. 

Общедоступной также является основная информация о докумен-
тах, составляющих Национальный фонд документов. Это осуществля-
ется через поиск описей, в которых описываются фонды, хранимые 
в государственных архивах, их описи и информация о делах (деле), 
а в случае электронных документов, и еще некоторая информация 
о документах. 

Простая форма поиска предназначена для большинства пользова-
телей портала, которым для поиска документов должно быть доста-
точно основных полей и которые не обладают достаточными знани-
ями. Форма расширенного поиска имеет гораздо больше полей и для 
пользования ею пользователю портала надо обладать более чем мини-
мальными знаниями о документах и способах их документирования. 

При долговременном и постоянном хранении документов важ-
но обеспечить безопасность и доступность всех их типов. Хранимые 
электронные документы должны быть защищены от повреждения, по-
тери, раскрытия или модификации. Кроме того, они должны быть до-
ступны для пользователей (организаций и лиц) с целью ознакомления, 
доступ пользователей к документам предоставляется, чтобы получить 
официальные копии документов и другую соответствующую инфор-
мацию, все это гарантированно в информационной системе.
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светлана кузнецова

этаПы жизНЕННого Цикла оПЕративНого  
элЕктроННого ДокУмЕНта

Нами рассмотрены бизнес-процессы, связанные с жизненным 
циклом оперативного электронного документа (далее – ЭД), а также 
предложен подход к построению систем электронного документообо-
рота (далее – СЭД) «от жизненного цикла электронного документа – 
к СЭД».

Трактовка терминов:
– документооборот – бизнес-процессы, связанные с движением 

документов от их создания до уничтожения;
– оперативный документооборот – бизнес-процессы, связанные 

с движением документов от их создания до уничтожения или передачи 
на архивное хранение;

– оперативный документ – документ, который проходит этапы 
жизненного цикла от создания до уничтожения или передачи на ар-
хивное хранение;

– электронный документ – документ, информация в котором за-
фиксирована в виде электронных данных, включая обязательные 
реквизиты документа;

– жизненный цикл документа – последовательная смена этапов 
документа от создания до уничтожения;

– система электронного документооборота – информационная 
система с автоматизированными бизнес-процессами электронного до-
кументооборота;

– метаданные – данные, описывающие контекст, содержание, 
структуру документов и процесс управления ими во времени.

Полный жизненный цикл электронного документа (далее – ЖЦ 
ЭД) – это следующие последовательные стадии: оперативное движе-
ние, экспертиза ценности, хранение/уничтожение.

Главное внимание уделено этапам первой стадии ЖЦ ЭД.
Модель бизнес-процессов (далее – БП) электронного оперативного 

документооборота. Бизнес-процессы верхнего уровня для бумажного 
и электронного документооборота идентичны, т. к. имеют одинаковую 
цель – выполнение бизнес-функций документооборота. БП верхнего 
уровня декомпозируются на процессы второго уровня иерархии. Эти 
БП для электронного и бумажного документооборота различны. По-
лная модель БП включает в себя много уровней – до «use cases» на 
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разработку программного кода. Бизнес-модель, описанная нами, пред-
ставляет 1-й и 2-й уровни – этого достаточно для того, чтобы показать 
построение графа состояний электронного документа.

Жизненный цикл любого документа начинается с процесса его 
создания. Даже если документ для организации является входящим 
информация о его создании поступает вместе с его метаданными. 
Процесс создания документа включает в себя подпроцессы создания 
проекта, согласования, подписания.

Следующий процесс – «Публикация документа» – легализирует 
документ, т. е. делает его «видимым» для всех участников документоо-
борота, в соответствии с правами их доступа. В электронном докумен-
тообороте этот процесс завершается подписанием электронного до-
кумента электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП) автора. ЭЦП 
является обязательным реквизитом электронного документа и гаран-
тирует его целостность.

Если документ создается не в организации, а приходит извне, 
работает бизнес-процесс «Приём документа». Процесс включает 
подпроцессы приемки и проверки электронного документа. При-
чем, проверка выполняется как в целом по документу, так и по его 
обязательным реквизитам. Справочник обязательных реквизитов, 
используемый в этом БП, должен учитывать их группировки по видам 
ЭД.

Процесс регистрации проходят документы, созданные в органи-
зации, входящие, исходящие. В электронном документообороте факт 
регистрации электронного документа, то есть электронный документ 
с метаданными, своей ЭЦП подписывает делопроизводитель.

Процесс предварительного рассмотрения включает подпроцессы 
проверок и работы с резолюцией.

Выполнение документа – это создание документа в заданные сро-
ки по заданию, описанному в резолюции.

В электронном документообороте метаданные типа «Формы 
контроля» могут подписываться ЭЦП контролера.

Для исходящих документов работает процесс отправки.

Граф состояний и переходов оперативного электронного докумен-
та. Анализируя бизнес-модель, можно заметить, что каждый бизнес-
процесс меняет состояние электронного документа. На основании 
этих изменений можно построить граф состояний ЭД.

Машина состояний. На основе графа состояний в СЭД програм-
мируется «машина состояний». С ее помощью можно конт ро лировать 
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и управлять движением документа. СЭД с «машиной сос тояний» исклю-
чает или минимизирует ошибки, связанные с че ло веческим фактором, 
делает сопровождение системы прозрачным.

Практическое применение графа состояний. Предлагается следу-
ющий алгоритм проектирования СЭД с заложенным в ней графом со-
стояний электронного документа:

1. Формирование бизнес-модели AS-IS;
2. Оптимизация Бизнес-модели (создание бизнес-модели TO BE);
3. Формирование графа состояний ЭД;
4. Формирование функциональных требований, разработка СЭД.
На основании предложенного подхода могут формироваться 

функциональные требования к системам электронного документообо-
рота. Функциональные требования, информационное, программное, 
техническое, организационное обеспечение определяют техническое 
задание на систему электронного документооборота. Но легитим-
ность полнофункциональности СЭД обеспечивает непротиворечивая 
нормативная база, которой в Украине, к сожалению, пока нет.

Юлия кукарина

элЕктроННыЕ ДокУмЕНты  
в закоНоДатЕльствЕ российской фЕДЕраЦии:  

cоврЕмЕННыЕ тЕНДЕНЦии

Законодательная регламентация работы с электронными докумен-
тами в Российской Федерации началась со середины 90-х годов про-
шлого века, когда появились первые официальные нормы, разрешав-
шие обмен документами в электронной форме.

Применительно к гражданским правоотношениям основопола-
гающие положения о возможности использования электронных до-
кументов и электронной подписи впервые были закреплены в первой 
части Гражданского Кодекса РФ, принятой в 1994 г. В статье 160 п. 2 
была установлена возможность использования электронной цифровой 
подписи как аналога собственноручной подписи, при наличии допо-
лнительного регулирования законами, иными правовыми актами или 
соглашением сторон. 

Основополагающим моментом стало подписание 10 января 
2002 г. Федерального закона «Об электронной цифровой подписи», 
создавшего правовую основу для использования электронных доку-
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ментов и электронных цифровых подписей в различных сферах дея-
тельности. В нем впервые на законодательном уровне дано определе-
ние термина «электронный документ», который трактовался в самом 
общем смысле – «… документ, в котором информация представлена 
в электронно-цифровой форме»1. Для подтверждения достоверности 
электронного документа используется электронная цифровая подпись, 
которая понималась в законе как «… реквизит электронного докумен-
та, предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сер-
тификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе».

В новой редакции Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информа-
ции» вводилось понятие «электронный документ – документирован-
ная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах»2.

Новая редакция Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
(от 27.07.2010) предоставила возможность гражданам обращаться 
в органы государственной власти и местного самоуправления в форме 
электронного документа3.

Более подробно вопросы использования электронных доку ментов 
в деятельности федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации регулируются в постановлении Пра вительства РФ 
от 15.07.2009 г. № 477 «Об утверждении правил делопроизводства 
в федеральных органах исполнительной власти», которые содержат 
специальный раздел 6 «Особенности работы с электронными доку-
ментами в федеральном органе исполнительной власти»4.

Ряд современных нормативных правовых актов, изданных Прави-
тельством Российской Федерации, посвящен вопросам организации 
межведомственного взаимодействия между органами государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 г. № 754 «Об 
утверждении положения о системе межведомственного электронного 
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документооборота» (далее – МЭДО) (в ред. от 01.08.2011 № 641) уста-
навило базовые принципы организации межведомственного доку-
ментооборота, участниками которого являются фе деральные органы 
государственной власти, Администрация Пре зидента Российской Фе-
дерации и Аппарат Правительства Российской Федерации5. В настоя-
щее время система МЭДО уже активно работает.

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 г. № 697 «О еди ной 
системе межведомственного электронного взаимодейст вия» (далее – 
СМЭВ) устанавило принципы ее создания, назначение и участников 
данной системы6. По сравнению с МЭДО круг участников СМЭВ зна-
чительно расширен. Полная реализация СМЭВ предполагает, что к ней 
подключатся: федеральные органы, го сударственные внебюджетные 
фонды, исполнительные органы го сударственной власти субъектов, 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, многофункциональные центры и иные органы, участву-
ющие в предоставлении государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме.

В настоящее время в Российской Федерации принят еще один 
законодательный акт, регулирующий вопросы использования 
электронной подписи – это Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»7, определяющий порядок использо-
вания электронной подписи в гражданских и иных правоотношени-
ях, а также при оказании государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. Основной целью разработки и вступления его 
в силу является расширение сферы применения электронных до-
кументов, в частности при получении гражданами государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме.

В ст. 2 электронная подпись понимается как «…информация 
в электронной форме, которая присоединена к другой информации 
в электронной форме (подписываемой информации) или иным обра-
зом связана с такой информацией и которая используется для опред-
еления лица, подписывающего информацию». Электронная подпись – 
это более общее понятие, чем электронная цифровая подпись. Новый 
закон предусматривает три ее вида: простая и усиленная (квалифици-
рованная и неквалифицированная).

В постановлении Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением госу дар-
ственных и муниципальных услуг»8 установлено, что при по лучении 
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государственных и муниципальных услуг можно использовать про-
стую и усиленную квалифицированную электронную подпись.

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2011 № 976 «О фе-
деральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере 
использования электронной подписи»9 установлено, что фе деральным 
органом, ответственным за использование электронной подписи явля-
ется Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации.

Подводя итоги обзора современной российской законодательной 
базы об электронных документах, можно сделать следующие выводы:

– в настоящее время разработан и действует актуальный 
Федеральный закон «Об электронной подписи», но не вполне четко 
определены механизмы его скорейшего внедрения. Поэтому у специ-
алистов есть опасения, что он повторит судьбу Федерального закона 
«Об электронной цифровой подписи», реализации которого началась 
далеко не сразу;

– действие Федерального закона «Об электронной цифровой 
подписи» пока продлено до июля 2013 г., чтобы не создавать слож-
ности при использовании выданных ранее сертификатов ключей 
электронной цифровой подписи;

– в 2010 г. внесены изменения в 26 законодательных актов, каса-
ющиеся расширения возможностей использования электронных доку-
ментов;

– принят ряд нормативных правовых актов, определяющих 
различные аспекты внедрения электронных документов и электронной 
подписи в работу органов государственной власти и местного само-
управления, а также организации электронного межведомственного 
взаимодействия;

– для негосударственных организаций механизмы работы 
с электронными документами в законодательных актах четко не оп-
ределены. По мнению автора актуальным может быть разработка за-
кона «Об электронной коммерции» (или «Об электронных сдел ках»), 
способствующего развитию электронной коммерции как на террито-
рии Российской Федерации, так и за ее пределами.

1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» (в ред. от 08.11.2007) // Сборник законов Российской Федерации 
(дальше – СЗ РФ). – 2002. – № 2. – Ст. 3.
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2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» (в ред. от 21.07.2011 
№ 252-ФЗ) // СЗ РФ. – 2006. – № 31, ч. 1.

3 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (в ред. от 27.07.2010 № ФЗ) // СЗ 
РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060.

4 Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 477 «Об утвержде-
нии правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной влас-
ти» (в ред. от 07.09.2011) // СЗ РФ. – 2009. – № 25. – Ст. 3060.

5 Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 «Об утвержде-
нии положения о системе межведомственного электронного документообо-
рота» (в ред. от 01.08.2011 № 641) // СЗ РФ. – 2009. – № 39. – Ст. 4614.

6 Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой сис-
теме межведомственного электронного взаимодействия» // СЗ РФ. – 2010. – 
№ 38. – Ст. 4823.

7 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(в ред. от 10.07.2012) // СЗ РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036.

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2011 г. № 976 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномочен-
ном в сфере использования электронной подписи».

cергій кулешов

завДаННя класичНого ДокУмЕНтозНавства  
з ПозиЦій ЕлЕктроННого ДокУмЕНтозНавства
Працюючи у межах так званого «класичного документознавства», 

висловлю власні думки щодо перспективних дослідницьких напрямів 
у цій галузі знань, що будуть корисними «електронному документоз-
навству». Окреслю головні з них.

Найпріоритетнішим напрямом є «Перегляд Державного кла си-
фікатора управлінської документації». Нині в Україні не має норма-
тивного документа, що реально відображав би наявну кла си фікацію 
службових управлінських документів, кодові по зна чення яких мож-
на б зафіксувати в метаданих електронних до кументів.

Діючий Державний класифікатор управлінської доку ментації 
(ДКУД, ДК 010-98), прийнятий у 1998 р., не тільки застарів, а й за 
своїм змістом не відповідає назві. Більшість позначень назв видів до-
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кументів у ньому не є службовими управлінськими до кументами, що 
створюються та функціонують у майже усіх юри дичних осіб. Україн-
ський науково-дослідний інститут архівної справи та документознав-
ства підготував концепцію перегляду ДКУД, яку схвалено Технічним 
комітетом стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144). 

Надалі розроблено Зміну № 1 до ДКУД, що стосувалася класу 02 
«Організаційно-розпорядча документація», яку нині розглядає відпо-
відний департамент Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. Однак, навіть за умови прийняття запропонованих змін це 
вирішить лише проблему надання кодових позначень видам докумен-
тів тільки одного класу – організаційно-розпорядчої документації. 
Водночас, інший комплекс переліків кла сів документів ДКУД теж по-
требує оновлення з метою приведення його складу до реаль ної кіль-
кості видів, що функціонують при управлінні будь-якою установою, 
організацією чи всяким підприємством. 

Перегляд усього класифікатора є масштабним завданням, яке до-
поможе визначити кодові позначення видів уп равлінських електро-
нних документів, що створюються та перебувають в обігу в будь-якій 
юридичній особі.

Наступний напрям – це «Розроблення уніфікованих форм (форму-
лярів) управлінських електронних документів, що перебувають в обігу 
в установі». Цю тему уже сформулював Ю. С. Ковтанюк, але її поки 
що не опрацьовано. Розроблення формулярів управлінських електро-
нних документів дасть змогу раціоналізувати процес створення зазна-
чених документів. На підставі цього можна буде у подальшому роз-
робити формуляри так званих профільних службових електронних 
документів типових для груп установ (галузі, сфери діяльності).

Ще один напрям – «Визначення структури потоків службових 
документів в органі державної влади, органі місцевого самоврядуван-
ня». Потоки службових документів у державних органах необхідно 
досліджувати, передусім, з метою визначення домінування у них пев-
них видів документів. Це стосується вхідних, вихідних і внутрішніх 
службових документів. Відомості щодо їх структури допоможуть у 
регулюванні елетронного документообігу в установі.

Важливий напрям – це «Визначення типології та особливос тей 
функціонування службових листів в сучасній Україні». У зов ніш ньому 
документообігу значну частку займають службові лис ти. Однак, їх, як 
вид документа, чітко не внесено у жодну кла си фікаційну групу. Вони 
є супутніми у функційних та галузевих кла сифікаціях (наприклад, у 



69

«Переліку типових документів…», га лу зе вих переліках документів із 
строками їхнього зберігання).

Функ ційно та змістовно зазначені документи дуже відріз няю-
ться, мають різний рівень юридичної сили (від листів інформацій но-
ознайомчого характеру до листів-погоджень та листів-дозволів). Їхню 
типологію досі не визначено і чітку класифікаційну схему не побудо-
вано. Відсутність останньої нівелює процес диференціації цих доку-
ментів у потоках електронної документації. 

тарас купрунець

Новий ПогляД На систЕми тЕрміНальНого  
Дос тУПУ як засіБ ПокращЕННя ПоказНиків  
На Дій Ності, сУкУПНої вартості волоДіННя  
та захи щЕ Ності іНформаЦійНих систЕм

в архівНій галУзі УкраїНи
Початок XXI ст. для України ознаменувався значними зрушення-

ми в сфері інформатизації суспільства. Усвідомлення того, що без якіс-
ного інформаційно-технічного забезпечення ефективність виконання 
державними установами їхніх функцій у сучасному суспільстві є не-
задовільною призвело до активізації розвитку інформаційно-комуніка-
ційних систем у державному секторі.

Проблеми інформаційних систем більшості установ в Україні за-
кладалися вже на етапі їхнього створення.

Для отримання максимального ефекту від апаратно-технічної 
складової інформаційно комунікаційної системи пропонуємо викорис-
тання термінальної моделі побудови інформаційних систем.

Термінальна система – це інформаційно-комунікаційна система, 
в якій створення, обробка та зберігання інформації здійснюється на 
віддаленому термінальному сервері. Робота користувача в такій систе-
мі організується через тонкого клієнта.

Говорячи про переваги термінальних систем, можна виділити пере-
ваги тонких клієнтів, термінального сервера і системи в цілому. Вони 
викликані будовою тонкого клієнта – це підвищені надійність і термін 
експлуатації, низьке енергоспоживання, відсутність не об хідності комп-
лектації блоками безперебійного живлення, без шумність та компак-
тність. Переваги викликані специфікою вико ристання термінального 
сервера – простота адміністрування, збе реження інформації у разі ви-
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ходу з ладу тонкого клієнта, під ви ще ний рівень безпеки, можливість 
централізірованого резервного ко піювання даних користувача. Нарешті 
переваги, що випливають з поєд нання цих факторів:

– простота масштабування і можливість плав ного переходу від кла-
сичної до термінальної системи;

– дешевизна мо дернізації системи;
– економія на програмному забезпеченні.
Недоліки випливають із тих же факторів: 
– специфічна будова тонкого клієнта – відсутність можливості ав-

тономної роботи; 
– специфіка використання термінального сервера – підвищені ви-

моги до продуктивності, відмовостійкості, захищеності, від сут ність 
можливості встановлення індивідуального програмного за безпечення 
на окремі тонкі клієнти, будь-яка помилка в кон фі гу рації операційної 
системи або програмного забезпечення вплине на ро боту відразу всіх 
користувачів системи. 

Однак, незважаючи на недоліки, цей підхід вже набув широкої по-
пулярності у комер цій ному секторі.

Економічна доцільність використання термінальної моделі зале-
жить від кількості робочих місць у майбутній системі, а еко но міч ний 
ефект безпосередньо залежить від програмного забезпечен ня. При ви-
користанні вільного програмного забезпечення цей ефект буде макси-
мальний. 

Однак, слід пам’ятати, що розгортання тер мінальних систем на 
базі вільного програмного забезпечення ви магає достатнього рівня 
кваліфікації для впровадження та подаль шого обслуговування зазна-
чених технологій.

Виходячи з висловленого вище, використання термінальних сис-
тем, як основи при проектуванні інформаційно-комунікаційних систем 
саме архівної галузі, є перспективним. Це випливає з характеру орга-
нізації роботи в архівах, орієнтованої на однотипну роботу кінцевих 
користувачів, спрямовану на обробку інформації, на централізоване її 
зберігання, з можливістю надання керованого дос тупу та специфічні 
вимоги, що ставляться перед робочими місцями, по яких цей доступ 
надається (місця в читальних залах і т. п.).
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оксана лаба

До визНачЕННя ПоНяття «ЕлЕктроННЕ ДіловоД-
ство»

У зв’язку з інформатизацією суспільства, задекларованою зако-
нами України «Про Національну програму інформатизації» та «Про 
основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007–2015 роки», впровадження електронного діловодства й докумен-
тообігу є одним із важливих завдань сьогодення, яке не можна виріши-
ти без належної теоретичної бази. Формування тер міносистеми сфери 
електронного діловодства й документообігу є основою для вирішення 
практичних завдань.

Якщо розглядати еволюцію терміна «електронне діловодство» 
починаючи з 1990-их років, то можна дійти висновку, що він тісно 
взаємопов’язаний з термінами «комп’ютерне діловодство», «автома-
тизоване діловодство», «електронний документообіг». Періодизацію 
використання цих термінів схематично можна зобразити так (рис. 1):

Рис. 1. Періодизація використання термінів

Для порівняння понять «комп’ютерне діловодство», «автоматизо-
ване діловодство», «електронний документообіг» та «електронне діло-
водство» ключовими параметрами для цього можна визначити, на наш 
погляд: період найактивнішого використання у професійній і науковій 
лексиці; наявність законодавчо врегульованого визначення; можли-
вість використання електронних документів й документів в електро-
нній формі. Результати порівняння їх за цими критеріями зображено 
в таблиці 1.
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Таблиця 1

Порівняння понять

По нят тя Пе рі од ви ко-
рис тан ня

На яв ність 
ви зна чен-
ня

Викори-
стання 
до ку-
мен та 
в елект-
рон ній 
фор мі

Ви ко-
рис тан ня 
елект рон-
но го до-
ку мен та

Ком п’ю тер не 
ді ло вод ство

1990–2000 – + –

Ав то ма ти зо ва-
не ді ло вод ство

2000 – до 
сьогодні

– + –

Елект рон ний 
до кументообіг

2003 – до 
сьо год ні

+ – +

Електронне 
діловодство

Перспектив-
не викори-
стання

– + +

Отже, 2003 р. у зв’язку з прийняттям законів України «Про елек-
тронні документи та електронний документообіг» та «Про електро-
нний цифровий підпис» відбулися корінні змі ни у тер мі но системі 
сфери електронного документообігу й ді ло вод ства, що полягали в на-
ступному:

1) Широко вживаний до цього часу термін «комп’ютерне діло вод-
ство» практично втратив свою актуальність, оскільки обмежу вав ви-
користання апаратних засобів виключно комп’ютерною тех нікою і не 
передбачав градації змісту поняття за рівнем ав то ма ти зації діловодних 
процесів. 

2) Термін «автоматизоване діловодство» почав використовувати-
ся у контексті автоматизованої роботи з традиційними документами, 
а також з документами в електронній формі, тобто був визначений як 
нижчий рівень автоматизації діловодних процесів, ніж «електронний 
документообіг».

3) Широковживаним став термін «електронний документо  обіг», 
оскільки він був і нині залишається одним із термінів, визначе них на 
законодавчому рівні. Він вживається у розумінні викорис тан ня елек-
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тронних документів, тобто документів, підписаних елект ронним циф-
ровим підписом – одним з обов’язкових рекві зи тів, який надає йому 
юридичної сили.

4) Термін «електронне діловодство», яким слід було позна чати 
процеси створення документів з електронним носієм ін фор мації, а та-
кож автоматизованої роботи з ними так і не набув ак ту альності, оскіль-
ки його функцію виконує термін «електронний до кументообіг».

У цьому контексті пропонуємо розглядати електронне діло водство 
як вид автоматизованого діловодства з використанням сучасних до-
кументаційних систем, яке передбачає створення документів з елект-
ронним носієм інформації та автоматизовану роботу з ними. При 
цьому, документи з електронним носієм інформації є інтегрованим 
тер мі ном, який включає електронні документи та документи в елек-
тронній формі.

Зважаючи на те, що сфера електронного діловодства й до кумен-
тообігу є відносно новою, однак перспективною галуззю знань, до-
цільним було прийняти закон «Про електронне діловодство» або до-
повнення до проекту закону «Про діловодство» відповідним розділом, 
який би врегулював не лише термінологічні проблеми, а й визначив би 
законодавчі норми щодо впровадження електронного діловодства як 
одного з основних кроків інформатизації суспільства.

лариса левченко 

ПроЕкт іNtErParES: вирішЕННя ПроБлЕми
заБЕзПЕчЕННя зБЕрЕжЕНості ЕлЕктроННих

ДокУмЕНтів (міжНароДНий ДосвіД)1

Проект іnterParES (International research on Permanent 
authentic records in Electronic Systems – міжнародні дос лід-
ження автентичних документів постійного зберігання в елект-
ронних системах) реалізовувався протягом 1999–2012 рр. за участю 
інтернаціональної команди вчених з 27 країн: Австралії, Аргентини, 
Бельгії, Бразилії, Великобританії, Гонконгу, Італії, Ір ландії, Канади, 
Каталонії (Іспанія), Китаю, Куби, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мек-
сики, Нідерландів, Норвегії, Сполучених Штатів, Сін гапуру, Перу, 
Португалії, Південної Африки, Туреччини, Фран ції, Швеції, Японії. 
Проект був направлений на вирішення проблем експертизи цінності 
і зберігання електронних документів, яким загрожує швидке старіння 
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комп’ютерного та програмного забезпечення, ламкість матеріальної 
основи, доступність легкого спотворення або знищення записаної ін-
формації. Загальною метою проекту був розвиток політики, стратегії, 
стандартів і планів дій для постійного та довготермінового зберігання 
неактивних електронних документів та забезпечення довіри корис-
тувачів до їх автентичності.

Ідея проекту ІnterPARES належала доктору лючіані Дюранті 
(Luciana Duranti), Президенту Товариства американських архівістів у 
1998–1999 рр., професору архівних наук Школи бібліотечних, архів-
них та інформаційних студій, директору Центру Міжнародних дослі-
джень сучасних документів і архівів (Centre for International Study of 
Contemporary Records and Archives (CISCRA)) Університету Британ-
ської Колумбії.

Реалізація проекту іnterParES включала три фази: 
іnterParES 1 (1999–2001 рр.) фокусувався на проблемі ав тен-

тен тичності електронних документів, створених і підтри му ва них у БД 
і системах управління документацією.

«Автентичність» визначалася як якість, цінність [документу] для 
прийому [на зберігання]. Термін «автентичний» означає вартий при-
йому або такий, що набув віри, підтвердженої фактами, і є синонімом 
слів і фраз «справжній», «не підроблений», «не імітований», «не фаль-
сифікований», «той, що походить від дже рела». Автентичний доку-
мент також повинен набути якос тей «bona fide», тобто бути утвореним 
з доброю вірою, цілком щи ро і без умислу, він повинен пройти усі 
передбачені процедури і свід чити про те, що він вільний від коруп-
ційного втручання або під робки. З урахуванням сказаного, ідентифіка-
ція (автентифікація) елект ронного документу передбачає декларацію 
(підтвердження) автен тичності на будь-якому моменті у часі особою, 
що має відповідні пов новаження для такої авторитетної заяви. Така за-
ява може набу вати форми слова або символу, що уводиться у документ 
для визнання автентичності. Одним із видів технології автентифікації 
є електронний цифровий підпис2.

У ході реалізації ІnterPARES 1 були охоплені такі області3:
1) ідентифікація вимог до зберігання автентичних електронних 

документів та елементів, притаманних електронним документам, які 
дозволяють розрізняти різні їх типи, довіряти автентичності, як у мо-
мент створення, так і через певний час, коли документи передані з міс-
ця їх утворення до місця зберігання;

2) експертиза цінності (ЕЦ) електронних документів (мож ливість 
застосування традиційних методів ЕЦ до електронних документів; 
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вплив фізичної форми електронного документу, особливостей пошу-
ку та потреб дослідників на ЕЦ; терміни проведення ЕЦ електронних 
документів; спільне та відмінне у життєвому циклі електронних та 
традиційних документів; необхідність повторної експертизи цінності 
документів, вже прийнятих на зберігання до архівів; проблеми вста-
новлення термінів зберігання електронних документів; критерії і ме-
тоди експертизи цінності електронних документів; визначення вико-
навця, який має право на проведення експертизи цінності електронних 
документів);

3) зберігання електронних документів (визначення методів, про-
цедур, стандартів зберігання електронних документів; методи опису-
вання електронних документів як засіб для їх ідентифікації; визначен-
ня звітів за результатами ЕЦ та актів про надходження документів на 
зберігання як джерела для підтвердження автен тичності електронних 
документів; процедури сертифікації електронних документів на мо-
менті перетину ними технічних кордонів (відновлення, копіювання, 
міграція); технічні методи ідентифікації збережених електронних до-
кументів; принципи і методи управління цифровими репозиторіями);

4) контекстуалізація та розвиток політики, стратегії і стандартів 
для довготермінового зберігання автентичних електронних доку мен-
тів. Важливе значення для реалізації цієї частини проекту мав ана ліз 
національних особливостей, практик роботи з електронними докумен-
тами, законодавчо-нормативної бази кожної країни-учасниці проекту.

З кожного напряму роботи робочі групи підготували окремі звіти, 
у т.ч. вимоги до оцінювання та підтримання довіри до електронних до-
кументів, експертизи цінності електронних документів; робочі моделі 
процесу відбору документів на зберігання, робочі моделі процесу збе-
рігання електронних документів; процедури зберігання електронних 
документів. Протестовано моделі, розвинуті проектом. Усі звіти уза-
гальнені у «The Long-Term Pre servation of Authentic Electronic Records: 
Findings of the InterPARES Project» (Довготермінове зберігання автен-
тичних електронних документів: знахідки проекту InterPARES).

іnterParES 2 (2002–2006 рр.) був націлений на розвиток теоре-
тичного розуміння документів, генерованих у інтерактивних і дина-
мічних системах, процесів їх створення, теперішнього і по тенційного 
використання у державному, науковому та мис тець кому секторах, 
і з урахуванням цього розуміння на фор му лю ван  ня методології для: 
1) гарантування, що документи, створені з ви ко рис танням зазначених 
систем, мають відповідний ступінь до віри під час використання їх утво-
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рювачами, як до контенту (на дій ність і точність), так і як до докумен-
тів (автентичність); 2) відбору до кументів, які потребують подальшого 
зберігання з юридичних, ад міністративних, соціальних і культурних 
причин, після зник нення потреб у їх утворювачів до подальшого вико-
ристання цих документів; 3) довготермінового зберігання документів 
в ав тен тич ній формі; 4) аналізу і оцінки перспективних технологій для 
впро вадження розробленої методології шляхом, що відповідає куль-
турній багатоманітності і плюралізму. ІnterPARES 2 цілком спирався 
на результати, отримані у ході реалізації ІnterPARES 1.

ІnterPARES 2 мав три фокуси: 1) мистецькі документи, 2) нау-
ко ві документи, 3) урядові документи. Дослідження тривало у трьох 
пред метних областях: 1) створення документів та забезпечення їх збе-
реженості; 2) автентичність, точність, надійність; 3) методи екс пер-
тизи цінності і зберігання. Відповідно було створено 9 робочих груп. 
Також проводилась робота по дослідженню термінології, по літики, 
описування і моделювання4. 

Підготовлені за результатами ІnterPARES 2 продукти у то му числі 
включають: концепцію документу в інтерактивному, дина міч ному се-
редовищі; принципи для розвитку політики, стратегії і стандартів для 
довготермінового зберігання електронних доку мен тів; рекомендації 
(для індивідуальних осіб) для створення і за без печення збереженос-
ті цифрового матеріалу (у тому числі захисту від несанкціонованого 
втручання, корупції, старіння); інструкцію для розробки стратегії збе-
рігання електронних документів в установі (у тому числі експертизи 
цінності, визначення підходя щої інфраструктури, кола відповідальних 
працівників, сховища та створення відповідних умов для зберігання, 
встановлення систем охорони та планування заходів із попередження 
втрати документів під час природних та техногенних катастроф), а та-
кож базові ви мо ги щодо презумпції автентичності електронних доку-
ментів та під тримання автентичності під час створення копій5.

Вплив результатів ІnterPARES 2 на законодавство Євро пей ського 
Союзу висвітлено у статті Фіорелли Фоскаріні6. Цінність ре зультатів 
проектів ІnterPARES 1 та ІnterPARES 2 була визнана Між народною Ра-
дою Архівів (International Council on Archives, ICA). ICA та ІnterPARES 
розвинули цілий ряд модулів освітніх програм для навчання і підви-
щення кваліфікації архівістів та менеджерів по управлінню докумен-
тацією у галузі електронних документів7. 

іnterParES 3 (2007–2012 рр.) мав на меті впровадження резуль-
татів двох перших фаз проекту InterPARES (у тому числі теорії збері-
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гання автентичних документів у цифрових системах) для організації 
зберігання електронних документів в архівних підрозділах установ, 
невеликих та середніх за обсягами документів архівах, а також архів-
них установах з обмеженими ресурсами. Фінальні звіти команд дослід-
ників з кожної країни розміщено на офіційному веб-сайті «ІnterPARES 
3»8. Крім аналізу законодавчо-нормативних актів, що регулюють га-
лузь електронних документів на місцевому та регіональному рівнях, 
напрацювання відповідних рекомендацій щодо їх удосконалення, були 
розроблені освітні модулі для навчання архівістів та спеціалістів ін-
ших галузей практикам управління, зберігання і використання елек-
тронних до кументів, службові програми для міграції змісту електро-
нних документів тощо.

2005–2006 рр. ІnterPARES розпочав співробітництво  
з ЮНЕС КО у рамках реалізації проекту збереження цифрової спад-
щини людства «memory of the World» (Пам’ять світу)9, який залу чив 
до співпраці з ІnterPARES вчених з Аргентини, Бразилії, Ку би та Мек-
сики (Caribbean and Latin America InterPARES Dissemina ti on). Внесок 
ІnterPARES у реалізацію проекту «Пам’ять світу» ви світ ле ний Л. Дю-
ранті у презентації «The Future of Our Digital Memory» (Майбутнє на-
шої цифрової пам’яті)10.

У доповіді на XVII Міжнародному конгресі архівів у серпні 2012 р. 
(м. Брісбен, Австралія) «archival legislation for Engendering trust in 
an Increasingly Networked Digital Environment»11 доктор Л. Дюранті 
акцентувала увагу міжнародної архівної спіль ноти на швидких змінах 
цифрових технологій і середовища та відповідному повільному реагу-
ванні на ці зміни законодавства. Чер говим викликом для законотворців 
є «хмарні технології» та пов’язана із ними діяльність аутсорсінгових 
ком па ній, які надають послуги по зберіганню і доступу до електро-
нних документів у «хмарах». У цьому контексті виникає комплекс 
проблем, що потре бують урегулювання:

1) створення єдиних стандартів обміну інформацією у «хмарах», 
унормування розбіжностей положень існуючих стандартів, багатома-
нітність інтерфейсів та мов програмування, шляхів міг рації докумен-
тів з однієї системи до іншої; стосунки у широкому колі інституцій, за-
лучених до зберігання документів та їх постачання через комп’ютерні 
мережі користувачам;

2) оновлення законодавства, що регулює питання конфіденцій-
ності, захисту даних і інтелектуальної власності;
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3) невизначеність у законодавстві відповідальності утворювачів 
документів та відсутність достатніх повноважень архівів по контролю 
за управлінням документацією в установах від моменту утворення до-
кументу до його надходження на зберігання до архіву;

4) важливе значення має завершеність і досконалість форми до-
кументу, наявність усіх необхідних реквізитів, які свідчать про його 
автентичність і надійність; суттєве значення має поняття «до віри» – 
законодавство повинно чітко встановлювати вимоги не лише до до-
кументу, відповідаючи яким він зможе набути цієї якос ті, а й до до-
кументоутворювача;

5) у законодавчо-нормативних документах більшості країн світу 
експертиза цінності документів більше асоціюється зі знищенням, ніж 
зі зберіганням; положення законів вважають кінцем життєвого циклу 
документів момент їх передачі до архіву, який для традиційних до-
кументів настає через декілька декад з часу створення; життєвий цикл 
електронних документів демонструє необхідність проведення експер-
тизи цінності документів на ранніх стадіях життєвого циклу та вне-
сення відповідних положень, що регулюватимуть ці питання до зако-
нодавства;

6) у разі надходження документів на зберігання до приватних аут-
сорсінгових компаній виникає проблема права власності на них (у за-
конодавстві більшості країн визначено, що у разі передачі документів 
до державних архівів право власності залишається за державою, або 
переходить до архіву (як у США)); вирішенням цієї проблеми може 
бути використання «provenance» – базованого (відповідно до принци-
пу походження) визначення для публічних документів.

Отже, дійшла висновку доктор Л. Дюранті у своїй доповіді на 
Брісбенському конгресі, – архівне законодавство повинно спиратись 
на архівну теорію. Концепції, такі як «the chain of preservation» (лан-
цюг збереження) та «theory of provenance» (теорія походження) пови-
нні стати керівними принципами для архівістів на шляху перегляду 
і удосконалення архівного законодавства. Саме ці концепції уможлив-
люють реагування архівістів на виклики сучасного світу, пов’язані із 
цифровими технологіями, електронними документами і змінами при-
роди публічної адміністрації.

Доктор Л. Дюранті і її інтернаціональна команда не спиняється 
на досягнутих результатах. Нові виклики надсилає архівістам прогрес 
цифрових технологій, свого вирішення очікує багато проблем. На сьо-
годні в умовах глобалізації світу вони є спільними для усього людства, 
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усіх країн світу, урядів, архівних систем. Інформація стає однією гло-
бальною «хмарою», доступу до якої потребують усі земляни. Архі-
ви, музеї, бібліотеки розглядаються не лише як інформаційні ресурси, 
а як інституції пам’яті людства. Масштабність проекту ІnterPARES, 
його направленість на вирішення усього комплексу проблем створен-
ня, експертизи цін ності, зберігання та використання електронних до-
кументів, та головної проблеми – забезпечення автентичності, участь 
у проекті вчених і практиків провідних країн світу, вступ до проекту 
нових індустріальних країн та країн, що розвиваються, визнання цін-
ності отриманих результатів Міжнародною Радою Архівів та ЮНЕС-
КО, впровадження його результатів у багатьох державах, як на загаль-
нонаціональному, так і на регіональних, місцевих і інституціональних 
рівнях, дає підстави для прискіпливого аналізу результатів про-
екту на предмет їх використання, як для удосконалення україн-
ського законодавства у галузі електронних документів, так і для 
розробки стандартів збе рі гання електронних документів, строків 
і правил здійснення екс пер тизи їх цінності, строків передавання на по-
стійне зберігання, правил подальшого використання та інших проблем 
електронних документів. Україні не уникнути ні вирішення проблем 
електронних документів як цифрової спадщини нашої нації, ні про-
цесів глобалізації і у цьому контексті приєднання своїх інформаційних 
ресурсів до загальносвітових, то ж це ще раз виносить на чергу дня 
вивчення таких міжнародних проектів як ІnterPARES, OCLC, «Архіви 
Європи» та інших.

1 Автор Л. Л. Левченко висловлює подяку за підтримку у підготовці цього 
матеріалу керівнику проекту ІnterPARES доктору Лючіані Дюранті, вислов-
лену під час зустрічі і обговорення ідеї презентації проекту в Україні у ході 
XVII Міжнародного конгресу архівів у серпні 2012 р., м. Брісбен, Австралія.

2 Authenticity Task Force Report. The Long-term Preservation of Authentic 
Electronic Records: Findings of the InterPARES Project [Electronic resource]. – 
P. 1–3. – Mode of access: http://www.interpares.org/book/index.cfm. – Title from 
screen.

3 Duranti L. Introduction. The Long-term Preservation of Authentic Electronic 
Records: Findings of the InterPARES Project [Electronic resource]. – P. 2–3. – 
Mode of access: http://www.interpares.org/book/index.cfm. – Title from screen.

4 Duranti L. Introduction. International Research on Permanent Authentic 
Records in Electronic Systems (InterPARES) 2… – P. 1–4.

5 International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 
Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records [Elect-



80

ronic resource]. – Mode of access: http://www.interpares.org/ip2/display_file.
cfm?doc=ip2_ book_introduction.pdf. – Title from screen.

6 Foscarini F. InterPARES 2 and the Records-Related Legislation of the 
European Union // Archivaria: The Journal of the Association of Canadian 
Archivists. – Spring, 2007. – Vol. 63. – P. 121–136.

7 Module 1: Introduction – A Framework for Digital Preservation. InterPARES 
[Electronic resource] / ICA DRAFT July 2012. – Mode of access: http://www.
ciscra.org/. – Title from screen.

8 The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 
Systems (InterPARES) 3 Project [Electronic resource]. – Mode of access: http://
www.interpares.org/ip3/ip3_general_studies.cfm. – Title from screen.

9 Проект «Пам’ять світу» – один з найстаріших міжнародних проектів по 
створенню електронної колекції пам’ятників культури, ініційований ЮНЕС-
КО у рамках Програми захисту і збереження Всесвітньої документальної 
спадщини, заснованої 1992 р. Хартію про зберігання цифрової спадщини 
«Charter on the Preservation of the Digital Heritage» прийнято ЮНЕСКО на 
32 сесії Генеральної Конференції 17 жовтня 2003 р. Режим доступу: http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/charter_ 
preservation_digital_heritage_en.pdf.

10 Duranti L. The Future of Our Digital Memory. The Contribution of 
the InterPARES Project to the Preservation of the Memory of the World 
[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unesco.org/new/fileadmin /
MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/interpares_en.pdf. – Title from screen.

11 Goh E., Duranti L., Chu S. Archival Legislation for Engendering Trust 
in an Increasingly Networked Digital Environment [Electronic resource]. – 
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вадим малиновський

сУчасНий стаН та ПЕрсПЕктиви розвиткУ
криПтографічНих засоБів захистУ систЕм  

ЕлЕктроННого ДокУмЕНтооБігУ
Нині майже не існує систем електронного документообігу, які б 

не містили засобів криптографічного захисту інформації (далі – КЗІ), 
зокрема засобів, що дозволяють використовувати в електронному до-
кументообігу електронний цифровий підпис.

Однак, як для суб’єктів захисту електронних документів, так і для 
розробників засобів криптографічного (далі – криптозасобів) захисту 
електронних документів до нині залишається ще не вирішеною низка 
проблем:
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– створення об’єктивної і оптимальної системи оцінок безпеки 
електронних документів та криптографічної стійкості засобів шифру-
вання й електронного цифрового підпису;

– вдосконалення методів і способів ефективної апаратної та про-
грамної реалізації криптографічних алгоритмів;

– розробка високоефективних систем криптоаналізу для до слід-
ження сучасних систем криптозахисту даних;

– створення інформаційних систем у державних архівах та форму-
вання підходів і вимог до забезпечення їхньої безпеки.

Найнадійнішими криптосистемами є системи, засновані на апа-
ратних засобах КЗІ. Вони реалізуються на основі програмованих та 
апаратно-орієнтованих процесорах. Апаратно-програмні та програмні 
засоби з точки зору криптографії переваг перед апаратними засобами 
КЗІ не мають.

Тепер активно досліджується проблема вразливості й атак на кін-
цеві реалізації криптоалгоритмів через побічні канали витоку інфор-
мації.

Програмні засоби шифрування є реалізацію одного або декіль кох 
криптоалгоритмів на мові програмування високого або низького рівня, 
у вигляді модулів, бібліотек, окремих програм із функцією криптогра-
фічного захисту.

Для успішного проходження сертифікації програмний засіб захис-
ту повинен обов’язково відповідати певним критеріям, зокрема вимо-
гам безпеки.

Вимоги до програмних засобів КЗІ встановлюються нормативни-
ми документами. В кожній країні розробляються власні нор мативні 
документи з даного напряму діяльності, найчастіше – стан дарти.

Склад та структура засобів криптографічного захисту електро-
нних документів залежить від призначення системи електронного до-
кументообігу, середовища функціонування та наявності документів 
з обмеженим доступом. Засоби КЗІ застосовуються не тільки в захи-
щених системах, де є потреба в високому рівні конфіденційності, а 
й в системах, де є певні вимоги до забезпечення цілісності, ідентифі-
кації та автентифікації, наприклад у системах електронного докумен-
тообігу органів виконавчої влади.

Порівняння вітчизняної нормативної бази (не враховуючи керівні 
документи, що мають гриф обмеження доступу) з закордонною дає 
підстави зробити висновок, що в законодавстві України відсутня низка 
документів, які б відкрили можливість унормувати деякі важливі пи-
тання щодо засобів КЗІ.
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На нашу думку, враховуючи особливості вітчизняного законодав-
ства, передовий досвід інших країн (Сполучені Штати Америки, Ні-
меччина) та досягнення вітчизняних та закордонних учених у галузі 
криптології, актуальним питанням є розроблення власних стандартів, 
в яких були б детально викладені вимоги до технічної реалізації як 
криптозасобів у цілому, так і засобів електронного підпису.

Петро марченко, андрій чекатков

УНіфіковаНий іНформаЦійНий оБ’єкт  
Для оБ міНУ та зБЕрігаННя
ЕлЕктроННих ДокУмЕНтів

Нині у сфері описування та керування електронними документа-
ми у світі розроблено низку національних та міжнародних стандартів, 
серед яких є й такі, які базуються на принципі «records continuum», 
зорієнтованому на вирішення проблеми їхнього довгострокового збе-
рігання. Ці стандарти відрізняються тим, що на початку життєвого 
циклу архівного електронного документа створюється інформаційний 
об’єкт в якому він зберігається в ін кап сульованому вигляді. 

На практиці інкапсуляція використовується світовими авто ри те-
тами у сфері електронного документообігу та архівної справи: в США 
NARA (U.S. National Archives and Records Administrati on) прийнята 
програма перспективного розвитку електронних ар хівів на основі 
використання POP (Persistent Object Preservation), в Австралії адмі-
ністрація електронного документообігу шта ту Вікторія використовує 
стандарт PROS 99/007 з аналогічним ін фор ма ційним об’єктом VEO 
(Victorian Encapsulated Object). Ха рак тер ним для цих інформаційних 
об’єктів є наступне:

– електронний документ довгострокового зберігання, його ме-
та дані та електронний цифровий підпис є одним інформаційним 
об’єктом;

– XML (eXtensible Markup Language) використовується як формат 
об’єднання метаданих, електронного документа та елект ронних циф-
рових підписів в один інформаційний об’єкт.

Зважаючи на те, що вирішення проблеми довгострокового та по-
стійного зберігання електронних документів для України є на гальним 
питанням у зв’язку з переходом до електронного уря дування, пропо-
нуємо розробку уніфікованого інформаційного об’єкта для обміну та 
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зберігання електронних документів, що від криє можливість реалізува-
ти впродовж усього їхнього життєвого циклу таке:

– пошук та відображення необхідної документної інформації, пе-
ревірку цілісності та автентичності електронних документів;

– документування інформації про права доступу та міграцію елек-
тронних документів на інші носії інформації та формати даних із пли-
ном часу;

– документування подій життєвого циклу електронних доку мен тів 
з метою забезпечення їхньої цілісності, автентичності та дос тупу до 
інформації;

– користування єдиним стандартизованим інформаційним об’єк-
том для обміну та зберігання електронних документів у сис те мах елек-
тронного документообігу та електронних архівах.

ольга музичук 

осоБливості ДокУмЕНтУваННя
іНформаЦії за ДоПомогоЮ

сУчасНих тЕхНічНих Пристроїв
Глобальна інформатизація суспільства призвела до суттєвої змі-

ни кількісних та якісних показників щодо документування інформа-
ції. З одного боку збільшився загальний інформаційний простір, що 
призвело до збільшення обсягів інформації, яка підлягає документу-
ванню для забезпечення юридичної значущості будь-якої діяльності. З 
іншого боку сучасні технології, що наблизились до кожної установи, 
підприємства, організації та оселі, дозволили спростити процеси до-
кументування інформації, що впливає на збільшення інформаційного 
потоку, зокрема, документаційного.

До якісних показників сучасного документування інформації слід 
ставитися виважено. Інформаційні технології дозволяють прискорити 
набір тексту, фіксування фотозображень, запис звуку або відео, ство-
рення графічних зображень та креслень. Надають широкі можливос-
ті щодо оформлення та редагування задокументованої інформації, 
спрощують розташування реквізитів документа у відповідності до 
затвердженої форми. Такі можливості дозволяють значно прискорити 
процес створення та оформлення документів та забезпечують висо-
кий рівень уніфікації документів і контролю їх виконання в межах до-
кументообігу окремої організації, відомства, держави, міждержавного 
спілкування тощо. 
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Однак, можливості документування інформації, що надають су-
часні технічні пристрої, потребують нових підходів до їх використан-
ня у створенні документів. Доступність технологій і спрощеність їх 
використання часто призводять для масових порушень у діловодстві. 
Найчастішою помилкою є численне використання попередньо непра-
вильно виготовлених електронних форм документів без дотримання 
вимог нормативно-правових актів щодо організації діловодства. У та-
кому разі інформаційні технології дозволяють прискорити поширен-
ня помилки, якої припустилися під час першого оформлення певного 
виду документа.

Сучасний етап документаційного забезпечення діяльності органів 
державної влади, місцевого самоврядування, установ, підприємств та 
організацій характеризується високим рівнем технологій автоматиза-
ції процесів паперового діловодства. Тобто, спочатку за допомогою 
комп’ютерної техніки готується проект текстового документа, який 
роздруковується та розмножується за допомогою копіювальної техні-
ки, якщо це потрібно. 

Нині така технологія створення паперових документів практично 
витіснила інші технології. Частина документів, що створюються у ді-
яльності вище зазначених організацій, передається на постійне та три-
вале (понад 10 років) зберігання до архівних установ. Вже зараз архі-
вісти зіткнулися з проблемою швидкого зникання текстів документів, 
що були створені за допомогою сучасних пристроїв друку. Зазначена 
проблема досліджується у межах наукової та методичної роботи ар-
хівних систем світу, зокрема, України. Було встановлено, що зникан-
ня текстів документів – це результат використання відносно дешевих 
пристроїв друку та матеріалів або використання професійних при-
строїв тривалий час поза межами їх гарантійного періоду. Вирішення 
цієї проблеми можливе лише за рахунок відповідного фінансування 
організацій та контролю за використанням коштів. Однак, на практи-
ці, ця проблема лягає на плечі архівістів, які зобов’язані забезпечити 
збереженість документів.

Останнім часом в Україні намітилися тенденції переходу до без-
паперового документообігу з використанням електронного цифрового 
підпису. Про це свідчать відповідні укази Президента України, поста-
нови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-
правові акти. Фіксування задокументованої інформації виключно на 
електронних носіях інформації потребує унормування низки важли-
вих питань:



85

– приведення електронного документообігу у відповідність до 
вимог законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронний цифровий підпис». Часто елек-
тронні документи створюються без врахування вимог про наявність 
всіх обов’язкових реквізитів, що визначені для певних видів (класів) 
документів;

– опрацювання вхідних паперових документів. Для додавання та-
ких документів до систем електронного документообігу їх сканують. 
Це прискорює процес опрацювання вхідних паперових документів. 
Однак, нерідко подальше документування інформації під час опра-
цювання сканованих копій документів – створення нових реквізитів 
до таких документів, наприклад, резолюцій, – відбувається виключно 
в електронній формі засобами автоматизованої системи. Таке доку-
ментування інформації призводить до того, що нові реквізити ство-
рюються до сканованих копій паперових документів, а не фіксуються 
на паперових оригіналах, як це встановлено вимогами до організації 
діловодства, затвердженими відповідними нормативно-правовими ак-
тами. Архівісти вимушені першими ініціювати вирішення зазначеної 
проблеми, тому що серед вхідних документів є такі, що з часом будуть 
передаватися на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання до ар-
хівних установ. Вочевидь, що вирішення питання полягає в дотримані 
фондоутворювачами чинних норм ведення діловодства, однак у разі 
нехтування зазначеними нормами, слід дійти узгодженого рішення 
щодо поєднання електронних реквізитів з паперовими оригіналами;

– гарантоване постійне та тривале (понад 10 років) зберігання 
електронних документів. На жаль, інформаційні технології поки що не 
в змозі забезпечити вирішення зазначеної проблеми. На це впливають 
такі чинники як мінливість електронних носіїв інформації та пристро-
їв для їх читання, форматів даних та програмного забезпечення для 
роботи з ними. Тому нині архівісти пропонують створювати докумен-
ти постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання у двох 
примірниках: з електронним носієм інформації та паперовим.

Слід зазначити, що вирішення зазначених проблем було запро-
поновано у проекті нормативно-правового акта «Порядок роботи з 
електронними документами та їх підготовки до передачі на архівне 
зберігання», який розроблено у 2012 році на виконання розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 1014-р «Про затвер-
дження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронно-
го урядування в Україні». Прийняття зазначеного Порядку визначить 
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новий період у електронному документообігу України та поставить 
перед документознавцями та архівістами питання вирішення долі тих 
електронних документів постійного та тривалого (понад 10 років) 
строків зберігання, що було створено до введення Порядку. Як було 
вище зазначено документування інформації під час створення таких 
документів велось з порушеннями. Тому питання об’єднання окремих 
реквізитів електронних документів, що створювалися у період до за-
твердження Порядку, а також обрання носіїв інформації для передачі 
їх до архівних установ залишається відкритим і потребує організації 
його дослідження.

Якщо напрями унормування процесів документування інформа-
ції під час створення документів, зокрема, електронних, в діяльності 
організацій в цілому зрозумілі, то питання унормування процесів до-
кументування інформації під час створення документів в електронній 
формі без використання електронного цифрового підпису залишають-
ся недослідженими. В першу чергу до таких документів належать ті, 
що утворюються за різними нормативно-правовими актами у діяль-
ності організацій різних форм власності виключно в електронній фор-
мі. Можливо тільки передбачити, що серед таких документів існують 
документи постійного та тривалого (понад 10 років) строків збері-
гання. Неунормованість процесів документування інформації підчас 
їх створення може негативно вплинути на подальшу підготовку до їх 
передачі на архівне зберігання і можливість відтворення документної 
інформації під час їх тривалого зберігання. Теж саме в повній мірі сто-
сується документів особового походження в електронній формі, що 
створюються в діяльності фізичних осіб, спадщина яких варта того, 
щоб її зберігати для наступних поколінь, зважаючи на важливість їх 
діяльності для історії України.

Однак, найбільшою проблемою документів в електронній формі 
без використання електронного цифрового підпису слід вважати від-
сутність визначених механізмів, що забезпечуючи підтвердження їх 
справжності (цілісності та авторства). Одним із шляхів вирішення за-
значеної проблеми може стати надання права архівістам завіряти їх 
власними електронними цифровими підписами після встановлення 
походження таких документів за певними критеріями. Визначення 
потрібних критеріїв та порядку завіряння документів підписами ар-
хівістів потребує проведення додаткового дослідження та отримання 
архівістами такого права на законодавчому рівні.
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валентина Надольська

ПравовЕ рЕгУлЮваННя роБоти  
з ЕлЕктроННими ДокУмЕНтами  

У ПостраДяНських країНах

Процес формування інформаційного суспільства, впровад ження 
практично в усі сфери життєдіяльності електронних до кументів зу-
мовили потребу розробки, вдосконалення законодавчими органами, 
науково-дослідними інститутами пострадянських країн законів про 
електронні документи, а також підготовки від повідних державних 
стандартів та інших нормативно-ме то дичних документів.

Законотворча діяльність із проблем функціонування електронно-
го документу (ЕД) та електронного документообігу у пострадянських 
країнах почала здійснюватися на рубежі ХХ і ХХІ ст.

Першою із колишніх радянських республік (після розробки зако-
нодавства про електронний документообіг в окремих штатах США) 
закон «Про електронні записи і підписи» 22 квітня 1997 р. прийняла 
Грузія з метою активізації комерції і торгівлі, стимулювання держав-
ного і приватного підприємництва, забезпечення пілотних проектів. 
В його основу було покладено два ключові терміни – «запис» і «елек-
тронний підпис». Усі державні установи, органи влади отримали пра-
во на створення пілотних проектів, які можуть служити моделлю для 
використання таких технологій, як елект ронний підпис, та у співпраці 
з приватними компаніями надавати відповідні послуги.

Правові основи використання ЕД, основні вимоги до ЕД, а також 
права, обов’язки і відповідальність учасників правовідносин, які ви-
никають у сфері обігу ЕД, визначив закон Республіки Біло русь «Про 
електронний документ» (10 січня 2000 р.). Його базови ми поняттями 
стали «електронний документ», «електрон ний циф ровий підпис», 
«засоби електронного цифрового під пи су», «ма шинний носій» та ін. 
Окремі статті закону визначили  умо ви зберігання, захисту ЕД, види 
діяльності в сфері обігу ЕД, що під ля гають ліцензуванню, вимоги до 
використання ЕД у бан ків ській діяль ності.

У зв’язку з процесами розширення членства в Євросоюзі роз робка 
національного законодавства з регулювання електронного документо-
обігу активізувалася у державах Прибалтики. У 2000 р., врахувавши 
досвід країн Європи у цій сфері, Естонія і Литва, у 2002 р. – Латвія 
прийняли закони про електронні документи і цифрові підписи. Вони 
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узаконили електронний підпис і регламентували функціонування від-
повідної інфраструктури. Закони надали ЕЦП таку ж правову силу, як 
і підпису від руки. Окремі норми законів набули сили лише після всту-
пу цих держав у Європейський Союз.

22 червня 2000 р. у Молдові прийнято закон «Про інформатику», 
який вмістив розділ «Електронні документи». Матеріальним доказом 
або ЕД визнано будь-яке відтворення автоматичними засобами цифро-
вих даних, текстів, графіків тощо, якщо їх заповнення здійснено з ви-
користанням технічних засобів, котрі вик лючають несанкціонований 
доступ і дають змогу зберігати до кументи в певних умовах. Окремою 
нормою закону стала вимо га щодо обов’язкової наявності в ЕД елек-
тронного підпису для під тверд жен ня достовірності змісту, цілісності 
накопичених і переданих да них, а також дати розробки документа.

З метою регіональної уніфікації і забезпечення правових умов для 
використання ЕЦП Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць 
СНД розроблено і прийнято модельний закон «Про електронний циф-
ровий підпис» (9 грудня 2000 р.). Його було надіслано до парламентів 
держав-учасниць і рекомендовано для використання у національному 
законодавстві.

У грудні 2000 р. закон «Про електронний документ» підписано 
у Республіці Туркменістан. Ним визначено низку вимог, яким має від-
повідати ЕД, сферу його використання. У ньому порівняно вищі ви-
моги закріплено щодо визначення юридичної сили ЕД. Окрім ЕЦП або 
замість нього у системах обігу ЕД для контролю за їхньою цілісністю 
і підтвердження належності власнику може використовуватися код ау-
тентифікації.

Законодавці Росії у назві документу зробили акцент не на ЕД, а на 
ЕЦП. Центральним нормативним актом її став прийнятий 10 січня 
2002 р. закон «Про електронний цифровий підпис». У ньому вперше 
на законодавчому рівні закріплено базові поняття електронного доку-
ментообігу, а також було окреслено правові умови використання ЕЦП 
в процесі обміну електронними документами. В основу його концепції 
покладено поняття державних гарантій правомірності використання 
ЕЦП. Він визначив статус засвідчувальних центрів, покликаних ви-
давати сертифікати ключів підписів, а також певні особливості вико-
ристання ЕЦП.

Близькі за змістом до законів Білорусі і Туркменістану норми 
включив закон Республіки Таджикистан «Про електронний документ» 
(10 травня 2002 р.). Встановивши правові основи використання ЕД, 
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він визначив головні вимоги до ЕД, а також права, обов’язки і відпові-
дальність учасників правовідносин, що виникають у сфері його обігу.

У законі «Про електронний документ і електронний цифровий 
підпис» (7 січня 2003 р.), прийнятому у Республіці Казахстан, ЕД 
трактувався як представлена в електронно-цифровій формі та засвід-
чена за допомогою цифрового підпису інформація. Вимоги до його 
структури є практично такими ж, як й у відповідному законі Республі-
ки Білорусь. Як і в Росії, ним передбачено функціонування центрів із 
засвідчення відкритого ключа ЕЦП, а також підтвердження достовір-
ності реєстраційних свідоцтв.

Активне розроблення національного законодавства у сфері елек-
тронного документообігу здійснено в Україні. 22 травня 2003 р. при-
йнято два закони – «Про електронний документ і електронний доку-
ментообіг» та «Про електронний цифровий підпис». Перший документ 
встановив  основні  організаційно-правові  засади використання не 
лише електронних документів (як це було зроблено у законодавстві 
вказаних вище країн), й електронного документообігу. П’ятнадцять 
статей другого акта окреслили: особливості застосування ЕЦП; 
суб’єктів правових відносин у сфері послуг ЕЦП; права та обов’язки 
підписувача; сферу повноважень центру сертифікації ключів тощо.

У наступні роки закони про ЕД і ЕЦП прийнято й в інших по-
страдянських країнах (Республіка Узбекистан, 11 грудня 2003 р.; Азер-
байджанська Республіка, 9 березня 2004 р.; Киргизька Республіка, 
18 травня 2004 р.;

 
Республіка Вірменія, 14 грудня 2004 р.). Основні 

їх положення були достатньо близькими. Проте завдання регіональної 
уніфікації на рівні СНД досягнути не вда лося: одні держави СНД об-
рали шлях строгої регламентації даної сфери і законодавчо унормува-
ли лише використання ЕЦП (Молдова, Росія, Киргизстан, Таджикис-
тан), інші надали перевагу ліберальнішим методам і відмовилися від 
регламентації технології створення електронного підпису (наприклад, 
Білорусь, Україна).

Базові акти у сфері електронної взаємодії учасників цивільних 
правовідносин Європейського Союзу справили значний вплив на за-
конодавство Естонії, Литви, Латвії, України. Грузією вивчено і вико-
ристано досвід США.

Накопичений у пострадянських країнах досвід роботи з ЕД від-
криває можливість продовжити діяльність щодо удосконалення зако-
нодавства. Свідченням цього стало розроблення нових законів у Рес-
публіці Білорусь (28 грудня 2009 р.), Російській Федерації (6 квітня 
2011 р.). 
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В інших країнах до вже діючих базових актів внесено низку допо-
внень і поправок. Загалом, концептуальні засади, покладені в основу 
національних законів, мають більше спільного, аніж від мінного. Разом 
з тим по-різному тлумачаться поняття «ЕД», «ЕЦП», обрано відмінні 
підходи до сертифікації криптографічних засобів тощо.

Таким чином, процес формування у пострадянських країнах за-
конодавства, що регулює електронний документообіг, пройшов етапи 
становлення (кінець 1990-х – перша половина 2000-х рр.) і подальшо-
го розвитку (друга половина 2000-х – початок 2010-х рр.). Досягнення 
і досвід у розбудові правової бази у цій сфері заслуговують врахування 
і творчого осмислення як на теоретичному, так і на практичному рівнях.

инесса Носова

«элЕктроННый архив»
восточНо-казахстаНской оБласти

Проблема увеличения объёмов документов сейчас актуаль-
на для всех архивных учреждений. Современные информационно-
коммуникационные технологии слабо внедряются в архивную отрасль 
страны, вследствие чего огромный информационный потенциал На-
ционального архивного фонда минимально используется для удовлет-
ворения растущего спроса граждан, государства и общества на инфор-
мацию. Наиболее эффективным решением этой проблемы является 
организация и создание «электронного архива».

Сейчас в государственных архивах Восточно-Казахстанской об-
ласти хранится более двух миллионов дел на бумажной основе, из них 
около 50 тыс. дел являются особо ценными. Отсюда задача – грамотно 
управлять огромным объемом документов.

Перед архивными учреждениями Восточно-Казахстанской об-
ласти стоят две основные задачи в области информационных тех-
нологий: ввести массив имеющихся в архиве значимых докумен тов 
и обеспечить возможность оперативного полнотекстового доступа 
к электронным документам. Информатизация невозможна без техни-
ческой инфраструктуры. 

Важнейшим этапом работ по созданию «электронного архива» яв-
ляется сканирование документов, их обработка и создание баз данных.

Уже разработаны базы данных: «Электронный фондовый ката-
лог», «Регистратор архива», «Административно-территориальное де-
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ление», «Книга Памяти», «Оставь свой след в истории», «Именной 
каталог», «Видеотека».

В ходе эксплуатации программных продуктов появилась необхо-
димость разработать автоматизированную систему управления (АСУ) 
архивами «Электронный архив ВКО», которая объединила в себе су-
ществующие программные продукты – «Электронный фондовый ка-
талог», «Регистратор архива», «Архивный фонд».

АСУ состоит из нескольких модулей: государственного учёта до-
кументов; «Топографический указатель»; учёта источников комплек-
тования, разделения прав пользователей; поиска зарегистрированных 
документов; для ведения учёта исследователей; доступа к зарегистри-
рованным документам для исследователей.

Преимущества использования электронного архива: экономиче-
ская целесообразность, безопасность и конфиденциальность, опера-
тивность в работе с документами, надежность и постоянство, много-
пользовательский режим, удаленный доступ.

Одним из важнейших этапов создания «электронного архива ВКО» 
явилось создание информационного пространства государственного 
органа – Интернет-сайта, на котором гражданам, государственным 
органам, представителям бизнес-структур оказываются информаци-
онные услуги. С 2007 г. в управлении архивов и документации ВКО 
действует сайт «Архивная служба Восточно-Казахстанской области» 
(http://arhiv.vko.gov.kz).

В августе 2010 г. запущен сайт «Государственный архив Вос-
точно-Казахстанской области» (http://e-arhiv.vko.gov.kz).

Вопросы информатизации архивной отрасли сейчас актуальны 
как никогда. Наша задача сейчас, используя простые решения, полу-
чать большие возможности. Руководство архива выходит на новый ка-
чественный уровень, требующий эффективного объединения усилий, 
наращивания потенциала, повышения конкурентоспособности. Это 
является приоритетом развития архивной отрасли Восточно-Казах-
станской области. Конечная цель – полный переход государственных 
архивов области на ведение государственного учета в автоматизиро-
ванном режиме, предоставление гражданам необходимой информации 
в электронном виде, в том числе и в режиме удаленного доступа в сети 
Интернет.
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інна отамась

раЦіоНалізаЦія ЕлЕктроННого ДокУмЕНта
У ДіловоДстві рЕгіоНів УкраїНи У 1960–2012 рр.  

(На ПриклаДі чЕркаської оБласті)
У діяльності різних організацій складаються відповідні докумен-

ти, основне призначення яких є передати та зафіксувати на носіях ін-
формацію, необхідну у процесах управління. Ефективність управління 
органами виконавчої влади в сучасних умовах в значній мірі залежить 
від вирішення завдань оперативного формування електронних доку-
ментів1, контролю за їхнім виконанням, а також організації їх збере-
ження, пошуку і використання. Електронний документообіг дає змогу 
суттєво підвищити продуктивність праці.

Один із перших заходів щодо забезпечення створення та функ-
ціонування нової системи діловодства у 1960 р., пов’язаний із роз-
робленням та практичним застосуванням Єдиної державної сис теми 
діловодства (далі – ЄДСД), що сприяло у майбутньому ра ціоналізації 
введення та складання електронного документа в ор ганізаціях, уста-
новах та закладах на території України.

У 1960 – на початку 1970-х рр. ЄДСД здійснювалася синхронно 
з підготовкою Уніфікованої системи організаційно-розпоряд чої доку-
ментації (далі – УСОРД), план якої передбачав розроблення: методики 
уніфікації організаційно-розпорядчої документації (далі – ОРД) і тех-
нічних вимог до документів; принципів побудови і структури уніфіко-
ваної системи та уніфікованих форм ОРД в автоматизованих системах; 
системи організації документів і документообігу в умовах автоматизо-
ваних систем управління (далі – АСУ); комплекс державних стандар-
тів, котрі визначають основні положення УСОРД різних рівнів управ-
ління, склад системи та порядок оброблення уніфікованих документів 
засобами обчислювальної техніки2.

Вагомий внесок у раціоналізацію діловодства на Черкащині 
у 1960–1980 рр. зробили працівники Державного архіву Черкаської 
області, який було висвітлено на сторінках журналу «Архіви Ук раї ни».

У Черкаській області з ініціативи архівного відділу при Будин-
ку науково-технічної пропаганди з 1966 р. функціонувала школа пе-
редового досвіду «Діловодство і канцелярська праця». У вільний час 
її слухачам демонстрували науково-популярні та технічні кінофільми: 
«Від секретаря до міністра», «Електрофотографії», «Механізація ін-
женерної та управлінської праці» та ін.; засобами проекційних апара-
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тів демонстрували також знімки нових видів оргтехніки, що експону-
вали у 1966 р.

У доповіді завідувача архівом м. Черкас Г. Ленівцевої про під-
вищення кваліфікації працівників діловодного апарату було за зна чено, 
що Черкаський державний міський архів приділяв значну увагу роботі 
з відомствами, оскільки від рівня постановки діловодства і архівної 
справи в установах, організаціях та на підприємствах значною мірою 
залежало забезпечення належного зберігання документів ДАФ СРСР, 
подальше використання їх в інтересах суспільства. Проте, заходи 
щодо упорядкування у 1970–1980-х рр. діловодства й документації ви-
явилися недостатніми для функціонування інформації в новітніх умо-
вах – автоматизації більшості процесів роботи з документами. Обста-
вини вимагали розроблення уніфікованих систем документаці (УСД), 
придатних для користування в АСУ, і загальносоюзних класифікаторів 
техніко-економічної інформації.

Питання раціоналізації електронного документа у Черкаській об-
ласті займало вагоме місце, оскільки на її території був значний про-
мисловий комплекс, який потребував ефективних методів управління. 
Це сприяло створенню тут Центру науково-технічної кіноінформації 
і пропаганди. Він сприяв підвищенню кваліфікації працівників різних 
сфер діяльності в апараті управління. Особлива увага ним приділя-
лась підготовці фахівців із діло вод ства та канцелярської справи. Так, 
у 1970 р. відбувся обласний семінар у м. Чер каси на тему: «Совершен-
ствование структуры и удешевле ния аппарата управления». Тут заслу-
хали такі доповіді: 

– «Механизация инженерного и управленческого труда» 
(К. І. Берн штейн, м. Вільнюс); «Рационализация документооборота на 
предприятии» (В. М. Ліберман, м. Москва); 

– «Совершенствование организации труда инженерно-техниче-
ских работников на Черкасском заводе химического волокна» 
(Є. Н. Дудіна) та ін. 

У них порушувалися питання про удосконалення методів та авто-
матизованих засобів у створенні, зберіганні і використанні інформації, 
які будуть нести інформацію у вигляді електронного документа. Це 
були початкові спроби усвідомити, що таке «електронний документ»3. 
Тема, яка є й нині актуальною майже у всіх сферах, що працюють з до-
кументами упродовж усього циклу.

Розвиток народного господарства СРСР у 1976–1980 рр. сти-
мулював потребу створення і підвищення ефективності АСУ й об-
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числювальних центрів, послідовно об’єднуючи їх в єдину за гально-
союзну систему збору й обробки інформації для обліку, пла нування 
й управління, розширення виробництва й застосування засобів оргтех-
ніки для раціоналізації діловодства й поліпшення ор ганізації управ-
лінської праці.

Важливим фактом в Україні стало відкриття Республикан сько го ор-
ганізаційно-методичного кабінету з діловодства та прийнят тя постанов 
Ради Міністрів СРСР та Ради Міністрів УРСР «Про за твердження По-
ложення про Головне архівне управлін ня при Раді Міністрів УРСР та ме-
режі центральних державних архівів Української РСР» (1980)4. Фахівці 
з документознавства відзначи ли по зитивне значення діяльності кабіне-
ту, що сприяв створен ню ме то дично-консультаційного центру з впрова-
дженням результа тів нау ково-дослідної роботи з документознавчих, ді-
ловодних питань тощо.

Серйозним кроком в незалежній Україні було створення Ук ра-
їнського науково-дослідного інституту архівної справи та доку мен-
тознавства (УНДІАСД). Одним із пріоритетних завдань його від ділу 
документознавства стала уніфікація і стандартизація ді ловодства 
в установах, розроблення понятійного апарату документознавства 
та ін.

У зв’язку із зростанням потоку управлінських документів і всьо го 
діловодства в управлінських інформаційних системах (да лі – УІС) важ-
ливу роль відіграють методи прийняття оптимальних рі шень, система 
науково обґрунтованих критеріїв оцінювання ін фор маційного обслу-
говування та принципи ефективної організації ін формації. Ефектив-
ність проектування УІС досягається за рахунок єдиної методологічної 
бази розробок, координації процесів ство рення системи, застосування 
апаратних платформ, програмних продуктів, методів і засобів ведення 
баз даних.

Нині на державному рівні питаннями електронного доку мен-
то обігу займається Центральний державний електронний архів Ук-
раїни, з яким співпрацюють місцеві та обласні архіви.

Так, Дер жавний архів Черкаської області також сприяє під вищен-
ню ква ліфікації службовців різних сфер діяльності, що працюють із 
до кументами на рівні області, використовуючи різ ні форми та ме-
тоди при наданні інформації про електронний документообіг. Звіс-
но, що сучасні автоматизовані системи сприяють покращенню праці 
в управлінні електронним документом. Проте існує ще ба гато питань, 
які потрібно порушувати та вирішувати, щоб отрима ти у сфері управ-
ління грамотний підхід при розв’язанні складних питань.
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Основними питаннями у справі покращення електронного доку-
ментообігу на рівні областей є: забезпечення робочих місць належним 
технічним обладнанням; проведення семінарів та курсів із підвищен-
ня кваліфікації; в освітніх вищих та середніх зак ладах внести до гума-
нітарного циклу як обов’язкові предмети «Діловодство», «Докумен-
тознавство».

Нині в Україні на державному рівні вже існує нормативна база, 
регламентована структура електронних документів і порядок їхньої 
обробки. У 2004 р. набрали чинності закони України «Про електронні 
документи та електронний документообіг»5, «Про електронний циф-
ровий підпис»6.

Наприкінці травня 2012 р. голова ДПС України О. Клименко пре-
зентував акредитований Центр сертифікації ключів електронного 
цифрового підпису. Регіональне відділення його працює також на Чер-
кащині. Створення проекту електронного документа доцільно макси-
мально уніфікувати у масштабі всієї держави, що цілком можливо за 
допомогою сучасних інформаційних технологій7. Це сприятиме змен-
шенню великого проміжку часу до мінімального між етапами життє-
вого циклу документів.

Отже, стан раціоналізації електронного документа у діловодстві 
можна визначити як новий етап, що потребує нормування і контролю, 
а також підвищення ефективності функціонування наявної системи 
електронного документообігу в Україні. Доцільно також звернути 
увагу на те, що упродовж зазначеного періоду у Черкаській області 
постійно відбувалася підготовка фахівців у царині діловодства. У су-
часному світі технічний прогрес є дуже стрімким, а тому потрібно го-
тувати фахівців на однаковому рівні, починаючи від центру і до пери-
ферії.

1 Про електронні документи та електронний документообіг: Закон Укра-
їни від 22.05.2003 № 851–IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 36. – 
С. 275.

2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України, ф. 14, оп. 2, спр. 2325, арк. 2.

3Державний архів Черкаської області, ф. Р-4580, оп. 1, спр. 63, арк. 220.
4 Про затвердження Положення про Головне архівне управління при Раді 

Міністрів УРСР і мережі центральних державних архівів Української РСР: 
Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1980 р. № 383 // Зібрання по-
станов Уряду УРСР. – 1980. – № 6. – Ст. 56. – С. 11–17.
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5 Про електронні документи та електронний документообіг: Закон Укра-
їни від 22.05.2003 № 851–IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 36. – 
С. 275.

6 Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 
№ 852–IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 36. – С. 276.

7 Ковтанюк Ю. С. Основні завдання електронного документознавства 
в Україні // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність 
проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. 
конф. – К., 2011. – С. 8–10.

игорь Петрик, сергей силков

НормативНоЕ ПравовоЕ рЕгУлироваНиЕ  
созДаНия и фУНкЦиоНироваНия  
корПоративНых БизНЕс-архивов  

элЕктроННых ДокУмЕНтов в БЕларУси
В странах Евроcоюза в формировании бизнес-архивов, их опе-

ративно-практическом, научно-образовательном и других ви дах вза-
имодействий важную роль играет государство, управляю щее разви-
тием бизнес-архивов вмешательствами строго определенной степени 
в их деятельность. В США бизнес-архивы формируются на основе 
установления приоритета архивов микроэкономики при сохранении 
роли консультантов-наблюдателей за правительственными, научными 
и профессиональными организациями1. Раньше в СССР и сейчас 
в некоторых странах СНГ государство играло и продолжает играть 
тотальную роль в управлении национальным делопроизводством 
и архивным делом. Согласно действующему законодательству Бела-
руси (РБ) организации всех форм собственности и организационно-
правовых форм обязаны обеспечивать сохранность документов, об-
разующихся в их деятельности, в течение установленных сроков. 
Для обеспечения постоянной и долговременной сохранности их все 
организации обязаны создавать архивы2. Базовые направления дея-
тельности каждой организации по обеспечению создания и функцио-
нирования собственного корпоративного бизнес-архива электронных 
документов (ЭД) и информационных ресурсов (ИР) – КБАЭДИР: 
разработка, согласование и утверждение  локальных нормативных 
правовых актов (НПА), технических НПА (ТНПА) и методологи-
ческой базы создания и функционирования систем электронного 
документообо рота (СЭД) и КБАЭДИР; внедрение СЭД совместно 
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с ПО создания и обеспечения сохранности и использования ЭД и ИР 
в КБАЭДИР.

1. Нормативные документы для создания кБаэДир
1.1. Разработать, согласовать и утвердить «Перечень ЭД и ИР, 

образующихся в деятельности организации, с указанием категории 
информации и сроков хранения». Документ разрабатывается на основе 
нового «Перечня типовых документов с указанием сроков хранения» 
(2012 г.). В состав ЭД и ИР организаций различных форм собственнос-
ти могут входить: электронные версии НПА и методических докумен-
тов; ЭД постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения, образовав-
шиеся в деятельности структурных подразделений организации (в т. ч. 
научно-техническая и аудиовизуальная документация), ЭД по лично-
му составу; архивные копии ИР; электронные версии ведомственных 
периодических, непериодических и повторяющихся изданий; личные 
фонды ЭД работников организации; ЭД постоянного хранения и по 
личному составу ликвидированных организаций, непосредственно 
подчиненных данной организации; ЭД постоянного хранения и по лич-
ному составу организаций, правопреемником которых является данная 
организация; научно-справочный аппарат к документам КБАЭДИР; 
и др.

1.2. Разработать, согласовать и утвердить «Положение 
о КБАЭДИР». Документ разрабатывается на базе основных поло-
жений «Инструкции о порядке организации работы с документами 
в электронном виде в архивах госорганов, иных организаций», «Ин-
струкции по делопроизводству в госорганах и организациях РБ», «Пра-
вил работы госархивов РБ», «Правил работы архивов госорганов и иных 
организаций», «Правил работы с научно-технической документацией 
в госархивах РБ», «Правил работы госархивов РБ с аудиовизуальными 
документами» и подлежит согласованию в БелНИЦЭД (Белорусском 
научно-исследовательском центре электронной документации), про-
фильном учреждении Государственной архивной службы РБ (ГАСРБ).

1.3. Разработать, согласовать и утвердить «Положение о по-
стоянно действующей экспертной комиссии по работе с ЭД и ИР». 
Документ разрабатывается на основе «Примерного положения о по-
стоянно действующей экспертной комиссии учреждения, органи-
зации, предприятия» и подлежит согласованию в БелНИЦЭД, про-
фильном учреждении ГАСРБ. Общая структура до кумента: основные 
задачи экспертной комиссии (ЭК) организации – рассмотрение во-
просов и принятие решений об одобрении и предоставлении ЭМК 
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соответствующего госархива (в том числе: описей ЭД организации, 
внесенных в Национальный архивный фонд РБ (НАФРБ); описей 
ЭД организации по личному составу; номенклатур дел, которые со-
здаются в делопроизводстве организации; актов о выделении к унич-
тожению ЭД организации, не внесенных в НАФРБ, сроки хранения 
которых истекли); функции ЭК организации; права ЭК организации; 
организация работы ЭК.

1.4. Разработать, согласовать и утвердить «Инструкцию о по-
рядке проведения экспертизы ценности ЭД и ИР в организации». До-
кумент разрабатывается на основе «Инструкции о порядке проведения 
экспертизы ценности и передачи на постоянное хранение документов 
в электронном виде и информационных ресурсов» и подлежит со-
гласованию в БелНИЦЭД, профильном учреждении ГАСРБ. Общая 
структура документа: общие положения; критерии экспертизы цен-
ности ЭД и ИР; организация экспертизы ценности ЭД и ИР; порядок 
осуществления экспертизы ценности и передачи ЭД и ИР на архивное 
хранение.

1.5. Разработать, согласовать и утвердить альбом форм 
учет но-отчетных документов по работе КБАЭДИР. Документ 
раз  рабатывается на основе форм учетно-отчетных документов, 
утвержденных ГАСРБ.

1.6. Разработать, согласовать и утвердить организационно-
штатную структуру КБАЭДИР, должностные инструкции для заве-
дующего КБАЭДИР и работников.

2. Базовые нормативные документы по организации непре-
рыв ного и безопасного функционирования кБаэДир

2.1. Разработать, согласовать, утвердить и регулярно пересма-
тривать ТНПА (технический регламент, технический кодекс, стандарт 
организации, или технические условия) «КБАЭДИР. Процессы обес-
печения комплектования, учета, сохранности, безопасного использо-
вания и уничтожения ЭД и ИР с применением автоматизированных 
архивных технологий. Требования». Общая структура документа: 
1) область применения; 2) нормативные ссылки;  5) общие положе-
ния; 6) соответствующие Закону РБ об ЭД и ЭЦП3 описания форматов 
хранения ЭД, ИР, их метаданных (ИПХ) (см. национальный стандарт 
СТБ 1221-2000; ГОСТ 7.70 (соотв. ему ISO 15836-2003 («Дублинское 
ядро»)); универсальные схемы [GILS (Government Information Locator 
Service), общий международный стандарт по описанию архивных 
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документов ISAD(G)-2000, FRBR, MARC, USMARC, AACR2, EAD, 
TEI]; ISO 15489:1-2001 Информация и документация. Управление до-
кументацией; австралийские стандарты (ISO 23081:1 Информация 
и документация. Процессы управления документами. Метаданные 
документов), проекты InterPares и OAIS; 7) изготовление цифровых 
копий, поступающих на архивное хранение документов на традици-
онном (бумажном) носителе; 8) проверка ЭД перед поступлением 
в КБАЭДИР (проверка ЭЦП источника комплектования, структурно-
форматный анализ ЭД); 9) комплектование КБАЭДИР; 10) учет ЭД, 
организация его нормативной справочной информации; 11) обеспе-
чение долговременной сохранности и конфиденциальности ЭД (пла-
нирование жизненного цикла ЭД; создание и учет основных фондов 
КБАЭДИР, которые содержат сохраняемую в течение установленных 
сроков ретроспективную документированную информацию; созда-
ние и учет страховых фондов КБАЭДИР, которые содержат копии 
основных фондов КБАЭДИР; создание и учет фондов пользования 
КБАЭДИР, которые содержат периодически обновляемые копии его 
основных фондов, непосредственно с которыми и работают пользо-
ватели в рамках предоставленных им прав по доступу к информа-
ции: поиск и визуализация ЭД, получение их копий на традицион-
ном (бумажном) носителе; создание и учет фондов цифровых копий 
КБАЭДИР, которые создаются при необходимости поддержки фондов 
пользования; конвертация и миграция ЭД на новые форматы хране-
ния); 12) обеспечение защиты информации и надежности функци-
онирования КБАЭДИР; 13) обеспечение безопасного пользования 
ЭД; 14) атрибутивный, контекстный, классификационный поиск ин-
формации; 15) изготовление дубликатов архивных ЭД, обладающих 
юридической силой дубликата документа и заверенных нотариально; 
16) изготовление копий архивного ЭД, обладающих юридической си-
лой копии документа и заверенных нотариально; 17) изготовление 
заверенных нотариально копий архивного ЭД на бумажном носите-
ле, обладающих юридической силой копии документа; 18) подготовка 
архивных выписок и справок; 19) обеспечение экспертизы ценности 
и безопасное уничтожение ЭД.

2.2. Разработать, согласовать, утвердить и регулярно пере-
сматривать технические регламенты «КБАЭДИР. Порядок созда-
ния и удостоверения копии документа на бумажном носителе в виде 
электронного документа» и «КБАЭДИР. Порядок создания и удосто-
верения формы внешнего представления электронных документов на 
бумажном носителе».
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2.3. Разработать, оценить и реализовать задание по безопаснос-
ти КБАЭДИР. Аттестовать его согласно с положениями Постанов-
ления Совета Министров РБ «О некоторых вопросах за щиты инфор-
мации» № 675 (2009 г.) и с приказами Оперативно-ана ли тического 
центра при Президенте Республики Беларусь.

2.4. Ежегодно разрабатывать, согласовывать и утверждать на 
делопроизводственный год номенклатуру дел КБАЭДИР, планы работ 
его, планы работ ЭК организации.

С принятием нового Закона РБ «Об архивном деле и делопроиз-
водстве в РБ»4 госорганы провели определенную работу по модерни-
зации отраслевого законодательства, однако в нормативных методи-
ческих документах наряду с термином «электронный документ» часто 
неправомерно применяется термин «документ в электронном виде», 
что вносит существенную путаницу в деятельность организаций 
различных форм собственности. Положения таких документов дубли-
руются в НПА других органов государственной власти и управления 
РБ. В IT-сообществе РБ встречается трактование оборота «документа 
в электронном виде» как оборота ЭД, не подписанного ЭЦП, что кар-
динально расходится с определением ЭД, данным в Законе РБ «Об ЭД 
и ЭЦП»5, но позволяет в определенной степени решать проблемы со-
здания и внедрения СЭД.

Вопрос об уничтожении ЭД и ИР необходимо рассматривать от-
дельно от вопроса об уничтожении бумажных документов. Следует 
признать, что затраты на хранение ЭД и ИР (закупка новых и профи-
лактика рабочих носителей, и др.) существенно ниже затрат времени 
работы в ЭК высококвалифицированных сотрудников.

1 Карапетянц И. В. Экономические архивы Западной Европы и США 
в постиндустриальном мире. Общность и своеобразие. – М.: РГГУ, 1999. – 
С. 306–307.

2 Закон РБ от 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве 
в РБ» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. – 
№ 136. – 2/1875.

3 Закон РБ от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи» // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2010. – № 15. – 2/1665.

4 Закон РБ от 25.11.2011 № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве 
в РБ» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. – 
№ 136. – 2/1875.
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5 Закон РБ от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи» // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2010. – № 15. – 2/1665.

марина Плешакова-Боровинська

осоБливості роБоти
з ЕлЕктроННими ДокУмЕНтами

в Умовах Промислового ПіДПриємства

У сфері діловодства визначаються сім основних етапів розвитку 
документування ділових паперів. Після проголошення незалежності 
України у 1991 р. розпочався сьомий етап. Якщо по няття «документ» 
має багатовікову історію, то термін «елект рон ний документ» виник 
відносно нещодавно, в нашій державі ли ше наприкінці ХХ ст. Робота 
з електронними документами від дзеркалює світові тенденції інформа-
тизації суспільства, змінює тра диційне розуміння документування ді-
лових процесів, потребує від повідного законодавчого, нормативного, 
технологічного та правового підґрунтя.

Наявні наукові праці дослідників свідчать, що нині уже є ґрун-
товна теоретична база щодо роботи з електронними документами. 
Проте ще бракує достатнього практичного досвіду роботи з ними фа-
хівців організацій, підприємств, установ різних форм власності. А та-
кож відсутній досвід впровадження систем електронного документоо-
бігу в діяльність промислових підприємств.

На роботу з документами фахівці витрачають 20–60% робочого 
часу, а в деяких закладах – до 80%. Тому особливо актуальними є питан-
ня оптимізації навантаження на управлінський персонал та зменшення 
обсягів документів з паперовими носіями у внутрішній діяльності під-
приємства. Особливості сучасної організації доку мен таційного забез-
печення управління в умовах промислового під приємства полягають 
у використанні новітньої комп’ютерної тех ніки та технологій, а також 
актуальних та прогресивних програмних продуктів. В управлінському 
документуванні особливе місце займають системи електронного до-
кументообігу як дієвий інструмент підвищення ефективності роботи 
з документами.

Наявні певні особливості систем електронного документообігу 
для органів державної влади та управління, промислових під приємств 
та банків:
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– для органів державного управління – системи опрацювання 
звернень фізичних та юридичних осіб, а також внутрішніх адміністра-
тивних регламентів;

– у банківській сфері – затребувані архіви кредитних історій та 
інших даних про клієнтів;

– промислові підприємства потребують, передусім, автомати за ції 
внутрішнього документообігу.

Життєвий цикл електронного документа складається з двох ос-
новних стадій:

1. Створення документа, що може охоплювати власне розроблен-
ня його змісту, оформлення і затвердження; документ вважають нео-
публікованим і права на нього визначають права доступу конкретного 
користувача.

2. Стадія «опублікованого» документа охоплює активний доступ, 
архівний документ тимчасового, тривалого і постійного зберігання, 
його знищення; стосовно нього залишається тільки од не право – до-
ступ до читання.

Для промислового підприємства важливою умовою реа лі-
зації життєвого циклу електронного документа є побудова пов но-
функціональної системи електронного документообігу та об’єд нан ня 
всіх користувачів в єдину інформаційну мережу. Ця система повинна 
забезпечувати такі обов’язкові етапи: створення проекту документа (з 
шаблону, зі сканера, з файлу), його узгодження, підписання докумен-
та, його реєстрацію за допомогою РКК, контроль за його виконанням 
та направлення до справи.

У процесі роботи з електронними документами постає логічне пи-
тання щодо подальшого зберігання їх у справах та передача на архівне 
зберігання. Сучасні архівні підрозділи повинні бути тех нічно осна-
щеними, мати відповідну нормативну, методичну, організаційно-роз-
порядчу бази роботи з електронними до ку ментами та електронними 
архівами. До основних функцій кор  поративного електронного архіву 
можна віднести: сканування – роз пізнавання і коригування помилок; 
створення та міграцію електронних документів і образів, індексуван-
ня, оперативний пошук, відображення і аналіз документів; управління 
функціонуванням системи.

Для збереження електронних документів також обов’язковим 
є додержання таких вимог:

– інформація, яку містять електронні документи, повинна бути до-
ступною для її подальшого використання;
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– має бути забезпечена можливість відновлення електронного до-
кумента у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або 
одержаний;

– повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити по-
ходження та призначення електронного документа, а також дату і час 
його відправлення чи одержання.

На жаль, у діяльності промислових підприємств дуже рідко на-
лагоджено повноцінне функціонування системи електронного доку-
ментообігу. Основною метою промислових підприємств є отримання 
прибутку, випуск продукції, модернізація обладнання, удосконалення 
виробничого процесу. Бізнес-процеси документування управлінської 
діяльності – це допоміжні, супроводжуючі процеси, тому їхнє фінан-
сування здійснюється за залишковим принципом.

Електронний документ – це основна одиниця в системі електро-
нного документообігу підприємства. Нині спостерігається що річна 
тенденція збільшення кількості використання електро нних до кументів 
в управлінському документуванні. Проте в діяльності про мислових 
підприємств термін «електронний документ» ви ко рис товується лише 
серед вузького кола фахівців із діловодства та ін формаційних техноло-
гій і не має масштабного значення. Функції сис тем електронного доку-
ментообігу не використовуються пов ною мірою, оскільки на практиці 
впроваджено лише найпростіші мо дулі, які не мають логічного продо-
вження і не можуть забезпечи ти повноцінне функціонування і подаль-
шу роботу з архівними електронними документами.

Таким чином, до головних переваг використання електронних до-
кументів в управлінських бізнес-процесах промислового під приємства 
відносяться:

– оперативність створення електронних документів та надсилання 
їх адресатові;

– ефективність контролю за їхнім виконанням;
– покращення довідково-інформаційної роботи з ними;
– оптимізація часу на роботу з документами;
– підвищення продуктивності діяльності управлінського пер-

соналу.
Стратегічна програма державного електронного докумен то обі гу 

може змінити традиційні системи документування та ви вес ти діловодні 
процеси на новий значно вищий щабель функ ціо ну вання.
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вячеслав Подорожный

ПроБлЕма созДаНия страховых  
БиБлиотЕчНых и архивНых фоНДов  

в эПохУ Цифровых тЕхНологий
Создание страховых библиотечных фондов для долговременно-

го (страхового) хранения информации, когда в качестве ее носителя 
выступает микрофильм, по мнению большинства специалистов, сей-
час остается вне конкуренции по сравнению с другими методами дол-
говременного хранения.

Активное использование цифровых технологий обработки инфор-
мации привело к тому, что, по сути, для микрофильмирования предла-
гается не оригинал документа, а его электронная копия.

Отсутствие в действующей нормативно-правовой и норматив-
ной базе Украины четких правил создания, ведения и использования 
электронных копий документов библиотечных и архивных фондов не 
позволяет качественно использовать их при создании долговременных 
страховых копий.

Еще следует отметить, что нормативно не определены требования 
к оборудованию, с помощью которого происходит оцифровка доку-
ментов на бумажных носителях, и отсутствуют требования к качеству 
получаемых электронных копий документов. Несмотря на это архивы 
и библиотеки проводят оцифровку своих фондов на имеющемся у них 
оборудовании с разным качеством в зависимости от поставленных це-
лей и задач.

В связи с внедрением гибридных электронно-микрографиче ских 
технологий также остро встает вопрос об определении качест ва ми-
крофильмов.

Определение четких технических требований к сканирующе-
му оборудованию, предназначенному для получения качественных 
электронных копий, даст возможность поставщикам документации 
приобретать только то оборудование, которое способно качественно 
решить поставленную задачу.

Во многих странах проблеме оценки качества сканирования 
уделяется пристальное внимание. В них разрабатываются, утверж-
даются и применяются соответствующие нормативные документы – 
стандарты, рекомендации, методики, руководства и т. д. Также 
разрабатываются и внедряются тест-объекты и тест-оригиналы с по-
мощью которых можно проверить такие параметры качества сканеров: 
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степень геометрических искажений, минимально читаемые символы, 
воспроизводимость шрифтов, разрешающую способность, эффект му-
ара, предел возможности воспроизведения мелких деталей, однород-
ность цветового поля, оптическую плотность, точность воспроизведе-
ния оттенков серого и т. д. 

Но, несмотря на это, остается открытым вопрос об электронных 
копиях, которые уже сделаны поставщиками документации. Приоб-
ретение новых сканеров и выполнение повторной оцифровки будет 
затратной и трудоемкой задачей. В этой ситуации остро встает во-
прос по определению качества уже отсканированных документов, 
предоставляемых в виде электронных копий на долговременное хра-
нение.

Специфика работы с документацией, представленной на микро-
фильмирование в электронном виде, из-за отсутствия оригинала не 
позволяет провести качественный сравнительный, статистический 
или спектральный анализ исходного и преобразованного документа.

Электронные копии документов после оцифровки можно клас-
сифицировать так: бинарные, полутоновые и цветные изображе ния. 
Документация, переведенная в различные классы изображений с по-
мощью разного рода сканеров, имеет как собственные де фекты, так 
и дефекты оцифровки.

В рамках исследований, связанных с разработкой и внедре-
нием цифровых технологий для создания, ведения и воспроизве-
дения долговременных страховых копий, разработаны некоторые 
нормативные документы:

– ДСТУ 33.114 «Страховой фонд документации. Подготовка и по-
ставка документации на электронных носителях информации»;

– ДСТУ 33.116 «Страховой фонд документации. Электронные ко-
пии документов. Общие требования»;

– Типовой технологический процесс изготовления микрофильмов 
страхового фонда документации с использованием цифровых техно-
логий;

– Технологическая инструкция цифровой съемки документации 
в местах ее хранения для создания страхового фонда документации.

Качество микрофильма, изготовленного с использованием циф-
ровых технологий, определяется объективными показателями ка-
чества согласно ТУ. Эти показатели зависят от большого количества 
факторов, которые влияют на качество микрофильма в целом, но 
основным фактором можно выделить качество исходного документа.
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Опыт работы с архивной документацией показал, что без улучше-
ния качества отсканированной электронной копии документа получить 
качественный микрофильм, соответствующий требованиям ТУ, не 
представляется возможным. Но специфика работы с библиотечными 
и архивными документами требует сохранности исходного документа 
без вмешательства в его структуру.

Решением комплекса технических, технологических и норма тив-
ных вопросов, связанных с разработкой метода определения качества 
изображений отсканированной документации и технологией хране-
ния оцифрованной информации на микрофильме, позволит создавать 
страховые библиотечные и архивные фонды, используя микрофильмы 
в качестве носителя информации, исключив внесение изменений в ис-
ходную электронную копию документа.

Дмитро Попков

створЕННя ЕлЕктроННого мікрофільмУ
і ПіДготовка графічНих зоБражЕНь ДокУмЕНтів

До мікрофільмУваННя
У сучасному світі, коли інформаційні технології займають все 

більше місця в людській діяльності, ігнорування перспектив, які дає 
автоматизація створення мікрофільмів (економія люд ських і часових 
ресурсів, підвищення якості) може дорого обійтися. Система страхово-
го фонду документації України розвивається у напрямку використання 
новітніх технологій. Зокрема, впроваджено технологію виведення на 
мікроплівку цифрових даних, що відкриває можливість переводити на 
мікроплівку електронні документи, минаючи паперову форму (КОМ-
система «SMA-51»).

Розглянемо питання автоматизації процесу побудови мік ро фільму 
при підготовці до мікрофільмування КОМ-системою, а саме: розбивки 
зображень документації, наданої в електронному вигляді (далі – Доку-
ментація) на задані формати (А2, А3, А4); автоматизованого розташу-
вання трафаретів; встановлювання порядку розміщення Документації 
шляхом попереднього її переглядання та автоматизованого перейме-
нування файлів тощо.

Нами стисло проаналізовано сучасний світовий досвід із ство-
рення відповідних систем (програмного забезпечення «Era» німецької 
компанії «ALPHA COM» і програмного забезпечення «Microfilm Roll 
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Composer» американської компанії Tameran) та визначено напрямки 
розвитку програмного забезпечення «Microfilm Builder», яке розро-
бляється в Науково-дослідному, проектно-конструкторському та тех-
нологічному інституті мікрографії.

З урахуванням результатів аналізу зарубіжного досвіду та специ-
фіки завдань СФД сформульовано такі вимоги до програмного забез-
печення, що розробляється для системи СФД України:

– забезпечення нелінійної обробки електронних кадрів мікрофіль-
мів;

– створення можливості перегляду рулону мікрофільму ціл ком;
– забезпечення можливості внесення спеціальних маркерів в елек-

тронний кадр мікрофільму;
– формування електронних роликів мікрофільмів;
– застосування для зберігання оцифрованих кадрів мікрофільмів 

тільки широко використовуваних графічних форматів;
– реалізація можливості попереднього розсічення за відпо від ним 

алгоритмом («змійка», «равлик») на задані формати (А3, А4) зобра-
ження перед приміщенням на рулон мікрофільму;

– автоматизоване створення супровідної документації до елект-
ронного мікрофільму – автоматизоване формування для рулону мік-
рофільму комплектувальної документації та супровідних пе ре ліків;

– забезпечення можливості розкладання кольорового елект рон-
ного кадру мікрофільму на канали по заданих довжинах хвиль;

– створення можливості розширеного графічного редагування 
електронних кадрів мікрофільмів.

Алгоритм роботи програмного забезпечення умовно ділиться на 
три етапи:

– завантаження графічних зображень електронних докумен тів;
– оброблення завантаженої інформації;
– виведення обробленої інформації.
Перший етап – завантаження графічних зображень електронних 

документів використовує алгоритм, який ґрунтується на вико рис танні 
посилань на графічні файли документів, а в пам’ять ком п’ю тера заван-
тажує тільки мініатюру для загального уявлення про зміст документа.

Другий етап – оброблення завантаженої інформації:
– нелінійне оброблення електронних кадрів мікрофільмів;
– перегляд рулону / рулонів мікрофільмів цілком;
– внесення маркерів в електронний кадр мікрофільму (наприклад 

маркер «Погана читабельність» тощо);
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– виконання примітивів графічної обробки зображення (обертан-
ня, перевантаження);

– виконання розсічення графічного зображення документа за ал-
горитмом «змійка» на задані формати (А3, А4);

– індексація кожного кадру електронного мікрофільму;
– формування даних для супровідної документації.
Третій етап – виведення обробленої інформації, включає такі опе-

рації:
– збереження оброблених електронних кадрів мікрофільмів в ін-

дексований каталог рулону, а каталоги рулонів у каталог з наз вою мі-
крофільму;

– збереження оброблених електронних кадрів мікрофільмів у ши-
роко використовувані графічні формати (JPG або TIFF з вибору опе-
ратора);

– збереження електронного мікрофільму в спеціалізований файл 
«XPRJ», що є по суті електронним мікрофільмом. Технологія пакето-
ваного файлу «XPRJ» ґрунтується на пакетованих файлах корпорації 
«Microsoft» для офісних додатків «Microsoft Office». Технологія де-
кларує зберігання різнорідної інформації струк ту ро ваної заголовними 
і другорядними «xml» файлами в стислому вигляді.

Отримане в результаті програмне забезпечення дасть змогу під 
час виробництва мікрофільмів вивільнити додаткові ресурси, зокре-
ма людські, а також підвищить якість продукції за рахунок мінімізації 
людського чинника.

андрій семенченко

мЕхаНізми ДЕржавНого УПравліННя
У сфЕрі ЕлЕктроННого УряДУваННя

Механізми державного управління у сфері електронного уряду-
вання можуть базуватись на різних підходах держави щодо її впливу 
на процеси в цій сфері, граничними з яких є:

– саморозвиток та самоорганізація, де основним регулятором ви-
ступає ринок і не передбачено втручання держави;

– централізоване й дерективне управління виключно державою 
впровадженням електронного урядування.

Перший підхід є неефективним, оскільки безконтрольне та хао-
тичне впровадження сучасних ІКТ є загрозою для громадян, суспіль-
ства та держави, причиною несумісності інформаційних систем та 
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відсутності електронної взаємодії органів влади, дублювання та роз-
порошення бюджетних коштів тощо. 

Другий підхід суперечить рішенням всесвітніх саммітів із роз-
витку інформаційного суспільства (Женевського-2003 та Ту нісь-
кого-2005), насамперед принципам партнерства та рівності. Крім того, 
розбудова інформаційного суспільства та електронного урядування 
передбачають децентралізацію та деконцентрацію влади, контроль 
і оцінювання її з боку суспільства та бізнесу, участь останніх у форму-
ванні та реалізації державної політики.

Тому, в різних країнах, як правило, відповідні механізми дер жав-
ного управління є поєднанням зазначених вище підходів: ме ха нізмів 
державного управління з механізмами саморозвитку та са моорганізації 
на принципах партнерства та рівності. 

В Україні у цій сфері в основному панують механізми саморозвит-
ку та самоорганізації, без системного дієвого впливу держави. 

Аналіз стану впровадження систем електронного докумен то обігу 
(СЕДО) в органах виконавчої влади (ОВВ) на центрально му та регіо-
нальному рівнях свідчить з одного боку про загальний низький рівень 
його (усього 48 відсотків), який обмежується в основному електро-
нними канцеляріями без використання електронного цифрового під-
пису.

До складу механізмів державного управління електронним уря-
дуванням включають такі механізми: політичний, законодавчий, орга-
нізаційний, інституціональний, економічний, фінансовий, соціальний, 
інформаційний та ін. Успішне впровадження його передбачає комп-
лексне застосування зазначених механізмів, де їх конкретний склад, 
пріоритетність та послідовність реалізації є ди намічним і повинно за-
лежати від конкретної ситуації.

Щодо застосування законодавчих механізмів, то вони ін тен сивно 
розвиваються та впроваджуються. Тільки за останні два роки прийня-
то низку вкрай важливих законодавчих актів, що визначають розвиток 
електронного урядування або його окремих складових.

Проте ефективному впровадженню їх заважає відсутність не-
обхідної та достатньої чіткості, прозорості та конкретності, на явність 
суперечностей, а також правовий нігілізм населення і на віть держав-
них службовців. 

Системності цих механізмів заважає також відсутність таких ба-
зових документів: закони України «Інформаційний кодекс», «Про елек-
тронну комерцію»; технічні регламенти та стандарти елект ронного 
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документообігу, електронного цифрового підпису, елект ронних ін-
формаційних ресурсів тощо. Потребують змін закони України «Про 
звернення громадян», «Про електронний циф ровий підпис», «Про 
електронний документ та електронний доку ментообіг».

Що ж стосується інституціональних механізмів державно го управ-
ління впровадженням електронного урядування, то їх ній стан нині 
характеризується нечіткістю, дублюванням та су пе реч ністю завдань 
і функцій центральних органів виконавчої влади, які від повідають за 
розвиток цієї сфери і перманентно конкуру ють між собою, відстоюю-
чи не загальнодержавні інтереси, а в ліпшому випадку – відомчі або 
корпоративні. Це призводить до розпоро шення зусиль і дій, втрати 
можливості здійснювати єдину ефективну скоординовану державну 
політику з розвитку електронного урядування. 

Розв’язати проблему можна шляхом створення окремого мі ніс-
терства, яке б об’єднало в собі функції і завдання з питань інформа-
тизації, розвитку інформаційного суспільства та електронного уряду-
вання. Крім того необхідно створити консультаційно-до радчий орган 
з питань розвитку інформаційного суспільства при Пре зидентові 
України.

Політичні механізми доцільно розглядати із внутрішніх та зов-
нішніх політичних аспектів. Щодо внутрішньополітичних питань, то 
держава повинна створити умови для розвитку де мок ратії, правової 
держави та громадянського суспільства. Політична складова також 
передбачає безпосередню участь у цих процесах політичних діячів, 
передусім Президента України або голови Уряду. Крім того, необхідно 
підняти статус центрального органу виконавчої влади, що відповідає 
за реалізацію державної політики в цій сфері, керівника Національної 
програми інформатизації.

Зовнішньополітичний аспект передбачає створення умов вход-
ження України у світовий інформаційний простір, насамперед єв ро-
пейський, позитивного іміджу нашої країни, з прозорими, від кри тими, 
демократичними, послідовними та прогнозованими ме ха нізмами.

Важливе значення для забезпечення впровадження електронного 
урядування мають фінансові механізми. В більшості країн держава 
є одним з провідних учасників ринку ІКТ, користувачем інформацій-
них продуктів, послуг та товарів. Вона повинна здійс нювати регулюю-
чий вплив, створюючи сприятливі умови для розвитку ІТ бізнесу, здій-
снюючи антимонопольне регулювання, забезпечуючи інформування 
громадян щодо якості інформаційних продуктів, послуг та товарів. 
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В Україні такий механізм визначено в Національній програмі інфор-
матизації. Проте більш ніж 14-річний досвід реалізації цієї програми 
показав його неефективність, декларативність. Крім того, в останні 
два роки в Україні проявилася негативна тенденція відходу від засто-
сування таких сучасних інструментів як стратегічне планування та 
програмно-цільове управління.

Головним призначенням соціальних механізмів у цій сфері є подо-
лання цифрової нерівності населення, забезпечення людей з обмеже-
ними фізичними можливостями отримувати електронні адміністратив-
ні послуги тощо. Нині ці механізми знаходяться в стадії опрацювання.

Враховуючи вказане вище, необхідно якомога швидше прийняти 
Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні, створити 
окреме міністерство з питань інформаційної політики, модернізувати 
наявні механізми державного управління (регулювання) цією сферою, 
застосувати сучасні інструменти стратегічного планування та про-
грамно-цільового управління тощо.

василь спрінсян

осНовНі ЕтаПи заПроваДжЕННя  
ЕлЕктроННого ДокУмЕНтооБігУ  

На ПіДПриємствах УкраїНи
Створення підприємства, компанії, корпорації – це два вза є мо за-

лежних процеси: формування виробничо-управлінської структури, що 
генерує потоки інформації, і формування структури, яка має ке рувати 
ними.

Однією з найважливіших причин малої ефективності авто ма-
тизованих систем є недостатнє організаційне забезпечення, впрова-
дження та експлуатація їх. Поява на робочих місцях уп рав лін ського 
апарату персональних комп’ютерів, формування корпоративних обчис-
лювальних мереж стало основою принципово нової тех нології робо-
ти з документами та інформацією. Проте впро вади ти нову технологію 
у непідготовлених умовах неможливо. На кожному новому технологіч-
ному етапі застаріла технологія так чи інакше успадковується. 

Необхідність організаційного забезпечення впровадження та екс-
плуатації автоматизованих офісних систем усвідомлюється керівни-
цтвом більшості сучасних організацій. На сучасному ринку наявна 
безліч різноманітних офісних програмних продуктів. Відомості про 
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них мають головним чином рекламний характер, здебільшого для ши-
рокого загалу пропонується демо-версія, тому замовникам важко обра-
ти ту чи іншу програму. Нині не існує жодного вітчизняного методич-
ного документа, який би допомагав у виборі автоматизованої системи.

Прийнято виділяти три основні етапи створення мережевих сис-
тем автоматизації процесів ДЗУ і управлінських процесів загалом. З 
певною часткою умовності їх, як правило, називають передпроектни-
ми, проектними і післяпроектними. 

Передпроектний етап часто називають етапом організаційної 
підготовки. Його можна поділити на кілька складових. Не ві д’єм ною 
складовою цього етапу є стадія усвідомлення потреби в нововведенні, 
стадія підготовки і прийняття управлінського рі шен ня, від обґрунтова-
ності і своєчасності якого багато в чому за ле жать результати наступ-
них етапів.

Найважливішою складовою передпроектного етапу є експертний 
(інформаційний) аналіз документної діяльності організації, аналіз 
стану діловодного обслуговування й визначення необхідного ступеня 
реорганізації. Щоб кваліфіковано вести мову про структуру справо-
чинного обслуговування, функціях документаційного забезпечення, 
необхідно розібратися в цілях і завданнях організації, оскільки без 
цього неможливо визначити, що ж потрібно автоматизувати. Для цього 
на стадії експертного обстеження аналізується структура фірми, сфор-
мована практика взаємодії між керівництвом і виконавцями, система 
обробки й руху документів, основні функції і завдання персоналу. 

Сучасне підприємство, організація – це складний організм, що 
формується з багатьох складових, які взаємодіють за певними пра-
вилами. Останні існують незалежно від того, зафіксовані вони у від-
повідних статутних, нормативних та розпорядчих документах чи ні. 
Одне з найважливіших завдань експертного аналізу є виявлення та 
нормалізування цих правил.

Важливими є принципи й методи експертного обстеження, серед 
яких:

– вивчення комплексу установчих, статутних та нормативних до-
кументів організації;

– спостереження за роботою фахівців, реєстрація всіх виконаних 
ними завдань і дій;

– збір інформації за допомогою співбесід, проведення семінарів із 
керівництвом фірми та окремими структурними підрозділами;

– проведення нарад із керівним складом та фахівцями;
– анкетування фахівців і персоналу;
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– самофотографія робочого дня різних категорій працівників.
Найчастіше використовується поєднання різних методів. При ви-

вченні комплексу установчих, статутних та нормативних документів 
організації розглядаються такі документи:

– статут організації;
– перелік структурних підрозділів, служб і окремих посадових 

осіб, що представляють самостійні ділянки діяльності організації;
– схема управління фірмою;
– наказ про розподіл обов’язків;
– схема взаємин із фірмами-клієнтами – структура інфор ма ційних 

і документних зв’язків організації з діловими партнерами;
– інструкція з діловодства;
– номенклатура справ організації;
– положення про служби кадрового менеджменту, зв’язків із гро-

мадськістю;
– посадові інструкції працівників фірми;
– табель форм, видів і різновидів необхідних документів або блан-

ки та зразки заповнення різних видів документів;
– інструкція або положення про охорону комерційної (служ бової) 

таємниці;
– описи справ постійного і тривалого зберігання;
– документи з обліку обсягу документообігу та ін.1

Упродовж обстеження не тільки виявляється й аналізується дій-
сний стан речей, а й розробляються рекомендації з оптимізації про-
цесів ДЗУ і управлінських процесів. Тому всі описи, що згадуються 
нижче, виконують у двох варіантах – у варіанті «як є» й у варіанті «як 
має бути»: формулюються завдання організації в цілому; визначають-
ся види діяльності, продукти й послуги, бізнес компанії; формулю-
ються й описуються функції організації й менеджменту; описується 
організаційна структура фірми – структурних (організаційних) ланок 
організації: підрозділів, служб, окремих посадових осіб.

Часто виникає необхідність поетапного переведення на нову тех-
нологію структурних підрозділів організації. Останнє часто буває 
кращим, оскільки в організаціях, де надто запущений менеджмент, 
отримати ідеальне рішення відразу, як правило, абсолютно неможли-
во. Отже, у загальному підсумку експертного аналізу маємо такі ре-
зультати:

– складання зведеного аналізу справочинного обслуговування 
та розробка плану організаційно-технічних заходів з удосконалення 
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структури документаційного обслуговування й оптимізації документ-
них процесів;

– виявлення та регламентація системи взаємозв’язку й делегуван-
ня повноважень адміністрації та структурних підрозділів підприєм-
ства для створення умов оптимальної організації документаційного 
забезпечення управління;

– розроблення структури документаційного обслуговування ор га-
нізації.

Після цього впорядкувується документообіг, розробляються ра-
ціональні документні потоки. Важливо також упорядкувати ін фор-
маційні потоки, підтримувати бізнес-процеси.

Таким чином, найважливішою складовою етапу впровадження та 
організаційного забезпечення в цілому є нормативне забезпечення пе-
реходу на нову технологію, що передбачає такі заходи:

– розроблення детальних інструкцій користувачам автоматизо ва-
ної системи;

– внесення відповідних змін і доповнень у діючі нормативні до-
кументи або розробка нових;

– визначення прав доступу посадових осіб до інформації і функ-
цій впроваджуваної системи – внесення відповідних змін до положен-
ня про охорону комерційної таємниці;

– підготовка проекту та видання наказу, що юридично за тверд жує 
перехід на нову технологію.

1 Круковський М. Ю. Рішення електронного документообігу. – К.: Ази-
мут-Україна, 2006. – 112 с.; Філіпова Л. Я. Системи управління електронним 
документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (зару-
біжний досвід) // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 4. – С. 15–18.

антон стеценко

оБлік ЕлЕктроННих ДокУмЕНтів  
НаЦіоНальНого архівНого фоНДУ

Безперервне збільшення потоку електронної інформації та кіль-
кості електронних документів – характерна ознака сучасного ста ну 
розвитку інформаційної сфери суспільної діяльності. Не об хід ність за-
доволення нових інформаційних потреб користувачів за рахунок ви-
користання переваг, які надає застосування електронних документів 
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та нового електронного середовища, яке будується на комп’ютерному 
обладнанні, програмному забезпеченні та ін фор маційних мережах 
і в якому електронні документи існують, зберігаються та використо-
вуються, ставлять перед архівістами зав дання комплектування фондів 
електронних документів. Принциповою відмінністю електронних від 
традиційних архівних фондів є їхня комп’ютерно-програмна техніко-
технологічна база.

Однією з передумов розгортання електронного документообі гу, 
як основи електронних відносин, є наявність нормативної ба зи ар хів-
них електронних документів. Без гарантії збереження елект ронних 
документів упродовж періоду від одного року до без меж ності, залеж-
но від інформаційної цінності, неможливо побуду вати інформаційне 
суспільствo. Таким гарантом у достроковій перс пек тиві буде Націо-
нальний архівний фонд України.

Нині вже схвалено низку законів та нормативних актів. Основни-
ми законодавчими актами, які складають базу нормативно-правового 
регулювання сфери електронного документообігу, є закони України 
«Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про 
електронний цифровий підпис». Ними, зокрема, встановлюються 
основні організаційно-правові засади електронного документообігу, 
використання електронних документів, визначається правовий статус 
електронного цифрового підпису та регулюються відносини, що вини-
кають при використанні електронного цифрового підпису. Відповідно 
до ст. 5 Закону «Про електронні документи та електронний до ку мен-
то обіг» електронний документ – це документ, інформацію в якому за-
фіксовано у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові його 
реквізити1. В свою чергу, архівний електронний документ міс тить ме-
тадані електронного документа та його файли в символьному коду-
ванні.

Інформаційна діяльність архівів активно переміщується в нове 
інформаційне середовище. Тому виникає необхідність адаптації до 
вимог останнього методично-нормативної бази для архівних техноло-
гічних процесів, зокрема питання обліку електронних документів, під 
яким розуміють комплекс контрольно-охоронних заходів, що забез-
печують фіксацію наявності архівних документів, а також отримання 
відомостей про їхній склад, обсяг і рух в одиницях обліку. Визначаль-
ними його принципами є централізація, уніфікація, динамічність, до-
стовірність і повнота.

Безпосередній державний облік документів НАФ здійснюють дер-
жавні архіви. Інформація про їхній стан має динамічний характер: до ар-
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хівів постійно надходять або вибувають із них документи, створюються 
нові архівні фонди, відбувається передавання документів і фондів з од-
них архівів до інших, вдосконалюється внутріфондова систематизація. 
Рух архівних документів, тобто зміни, що відбуваються з ними, фіксуєть-
ся в облікових документах архіву2.

У Центральному державному електронному архіві України (далі – 
ЦДЕА України) в рамках планових науково-дослідних тем ведуться 
дослідження пов’язані з обліком документів в елект ронній формі. 
Аналіз наявних розробок із даної проблематики показав, що погли-
блених досліджень, як невід’ємної частини життєвого циклу електро-
нного документа, в цьому напрямі в на шій державі ще не велося.

У ЦДЕА України зроблено перші кроки щодо вирішення пробле-
ми обліку електронних документів у державних архівах. Його спів-
робітники підготовили проект інструкції «Облік електронних доку-
ментів Національного архівного фонду України» (далі – інст рукція), 
схвалену науково-методичною радою установи. Во на буде надіслана 
на рецензування в усі центральні та обласні ар хі ви.

Враховуючи специфіку традиційного обліку в державних ар хівах, 
а також принцип неподільності архівного фонду, в інст рукції було за-
пропоновано методологію організації обліку еле кт ронних документів. 
У зв’язку з відсутністю досвіду в довгостро ковому зберіганні елек-
тронних документів та недосконалістю інфор ма ційних технологій, що 
значно збільшує ймовірність втрати їх у май бутньому, архівісти Укра-
їни одностайні у своєму прагненні збе регти створення документів 
з паперовими носіями тривалих (по над 10 років) і постійних термінів 
зберігання, при цьому не від мов ляючись від електронних документів. 
Пропонується створюва ти одночасно два примірники таких докумен-
тів: з електронним та паперовим носіями. Такої ж позиції дотриму-
ється керівництво Державної архівної служби України. Це закріпле-
но в проекті нормативно-правового акта України «Порядок роботи 
з електронними документами в діловодстві та їх підготовки до переда-
чі на архівне зберігання», створеному Державною архівною службою 
України для виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
26 вересня 2011 р. № 1014-р. Нині цей документ узгоджується в Мініс-
терстві юстиції України.

Таким чином, електронні документи та документи з паперовими 
носіями враховуються разом і утворюють єдиний фонд. За основну 
облікову одиницю взято справу. Паперові примірники документів 
формуються в справи відповідно до порядку для документів з папе-
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ровими носіями. Їм відповідають справи з архівними електронними 
документами, які представлені сукупністю архівних електронних до-
кументів, кожний з яких має унікальне ім’я файлу, і додатковим XML-
документом-обкладинкою справи. Остання містить список імен фай-
лів електронних документів і відповідних їм екземплярів документів 
з паперовими носіями3. Облік справ здійснюється за тими ж облікови-
ми документами, що і справи з паперовим носієм. Для відображення 
взаємозв’язків між електронними документами та відповідними їм до-
кументами з паперовим носієм в облікові документи введено реквізи-
ти (графи) для відміток про наявність електронних документів. Вико-
ристовуючи цю методику, архівістам не доведеться перебудовуватися 
на принципово нову систему обліку, а відповідно додатково навчатися 
його веденню. Вони будуть працювати із звичними для них формами. 
Необхідно буде лише розібратися із заповненням незначного числа но-
вих реквізитів для електронних документів.

У напрямку автоматизації облікових процесів в інструкції пе-
редбачено форми електронних облікових документів. Перед бачається, 
що заповнення таких форм відбуватиметься через ме режу Інтернет 
за допомогою веб-інтерфейсу і набору програм них інструментів. Це 
стане основою для створення в майбутньому єди ної облікової автома-
тизованої системи як для електронного архіву, так і для всіх архівних 
установ України. Це відкриє можливість накопичувати облікову інфор-
мацію з усіх державних архівів в одному місці, свого роду інформацій-
ному центрі, що допоможе істотно розширити інструменти контролю 
за діяльністю архівних установ з боку працівників Державної архівної 
служби України, аналіз стану та наявності архівних документів, і не 
тільки електронних, а також виявиться важливою підмогою для ство-
рення довідково-по шукового апарату – як основи для розширення до-
ступу до до ку мен тів Національного архівного фонду.

На відміну від інших державних архівів в ЦДЕА України вико-
ристовується власна методика обліку електронних документів. При 
отриманні ним цих документів, проводиться розпакування архівних 
електронних документів, а саме: вилучення файлів електронного до-
кумента з XML-контейнера (конверта) і експорт метаданих в базу да-
них електронного архіву. Одиницею обліку в цьому архіві пропонуєть-
ся визначити електронний документ. На основі форм для традиційного 
обліку в інструкції було розроблено форми облікових електронних 
документів, які повинні стати частиною автоматизованої облікової 
системи. Остання дасть змогу швидко надавати відомості про будь-
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який електронний документ, що знаходиться на зберіганні в ЦДЕА 
України за запитом, який може надійти як від державного архіву, так 
і від користувача (дослідника), наприклад, такий запит може надійти 
з читального залу будь-якого державного архіву. Така система дуже 
ефективна і відкриває можливість по одному запиту здійснювати по-
шук відомостей про документи відразу в усіх архівних установах, які 
підключені до єдиної облікової системі.

1 Про електронні документи та електронний документообіг: Закон Укра-
їни від 22 травня 2003 р. № 851–IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 
2003. – № 36. – Ст. 275. – Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2599-IV 
(2599-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст. 349.

2 Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон Украї-
ни від 24 грудня 1993 р. № 3815-XII (3815-12) // Відомості Верховної Ради 
(ВВР). – 1994. – № 15. – Ст. 87. – Із змінами, внесеними згідно із Законами 
України № 498/95-ВР від 22 грудня 1995 р., ВВР, 1996, № 3, ст. 11 № 608/96-
ВР від 17 грудня 1996 р., ВВР, 1997, № 8, Ст. 62. В редакції Закону України 
№ 2888-III (2888-14) від 13 грудня 2001 р., ВВР, 2002, № 11, Ст. 81. Із змінами, 
внесеними згідно із Законом України № 534-V (534-16) від 22 грудня 2006 р., 
ВВР, 2007, № 10, Ст. 91.

3 Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх під-
готовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архівна служба Украї-
ни, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; уклад.: Ковта-
нюк Ю. С., Марченко П. М. – К., 2011. – 96 с.

андрей сукач

сооБщЕНия элЕктроННой Почты  
как часть ДокУмЕНтальНого фоНДа  

оргаНизаЦии

Экспоненциальный рост объемов электронной переписки ха-
рактерен для многих стран, активно внедряющих и использующих 
современные информационно-коммуникационные технологии. 

Учитывая значительные объемы пересылаемой посредством 
электронной почты документированной информации, особую ак-
туальность приобретают вопросы оптимизации формирования 
документальных фондов организаций с такой информацией. Одним 
из важнейших вопросов, требующих решения, является определение 
критериев, на основе которых из массива электронной переписки бу-
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дут выделяться сообщения, являющиеся объектами делопроизводства, 
т. е. подлежащие включению в документную систему организации пу-
тем регистрации (при необходимости), формирования в дела и, потен-
циально, становящиеся в дальнейшем объектами архивного хранения.

В законодательстве ряда технологически развитых англоязычных 
стран, а также работах их специалистов существуют схожие подходы 
к определению критериев выделения в массиве электронной переписки 
документов, являющихся объектами делопроизводства и подлежащих 
включению в документную систему организации. При определении 
таких критериев ими основной упор делается на доказательную, пра-
вовую и текущую информационную ценность сообщений электронной 
почты (т.е. с точки зрения нужд текущей деловой деятельности орга-
низации). При этом включению в документную систему организации 
в ряде случаев подлежат документы, которые согласно белорусским 
традициям делопроизводства в качестве объектов делопроизводствен-
ного учета, оперативного и архивного хранения не рассматриваются. 
В целом в развитых зарубежных странах преобладает функциональный 
подход к определению того, какие документы подлежат включению 
в документную систему организацию, а какие нет. Подобный подход 
подразумевает анализ не только формальных признаков документов 
(соответствие установленным требованиям к оформлению, наличие 
тех или иных реквизитов и т. п.), но и выполняемых ими функций, 
а также контекста их использования в деловой деятельности органи-
зации.

В результате анализа белорусского законодательства, а также 
зарубежных источников и работ различных исследователей мож-
но определить ряд критериев содержательного характера, на основе 
которых среди массива электронной переписки организации можно 
осуществлять выделение документов, подлежащих включению в до-
кументную систему организации, в т. ч. подлежащих регистрации 
(при необходимости) и формированию в дела. К таким критериям 
относятся: 

– создание пересылаемой информации в процессе осуществления 
организацией (должностным лицом) деловой деятельности, в т.ч. при 
выполнении закрепленных за организацией (должностным лицом) 
функций, реализации прав и обязанностей;

– доказательный или справочный характер пересылаемой инфор-
мации о процессах и результатах деловой деятельности, в т.ч. исполь-
зование для целей отчетности;
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– использование пересылаемой информации для осуществления 
деловой деятельности, в т. ч. для принятия решений, установления 
прав и обязанностей работников;

– использование пересылаемой информации для контроля дело-
вой деятельности;

– наличие в пересылаемой информации научно-исторической и/
или социально-культурной ценности.

Согласно законодательству Республики Беларусь соответствие 
электронных сообщений указанным выше критериям не всегда будет 
создавать формальные основания для их отнесения к категории до-
кументов, имеющих юридическую силу. В частности, согласно бе-
лорусскому законодательству документ в электронном виде имеет 
юридическую силу в том случае, если соблюдается ряд формальных 
условий, среди которых:

– соответствие содержания документа компетенции его автора по 
составлению (принятию, утверждению) такого документа; 

– отсутствие правовых ограничений на составление в электронном 
виде полученного/отправленного посредством электронной почты до-
кумента; 

– наличие установленных законодательством реквизитов, при-
дающих документу юридическую силу (дата, подпись (электронная 
цифровая подпись) и др.), или условий, при которых документ приоб-
ретает юридическую силу без наличия таких реквизитов;

– соответствие оформления документа (формы внешнего пред-
ставления) установленным требованиям. 

Таким образом, при выделении в массиве электронной переписки 
документов, которые являются объектами делопроизводства, следует 
использовать как формальные, так и содержательные критерии. Вместе 
с тем, в ряде случаев несоответствие формальным критериям (напри-
мер, отсутствие должного оформления) не должно быть препятствием 
для отнесения сообщений электронной почты к категории документов, 
подлежащих включению в документную систему организации. Так, 
например, если электронное сообщение содержит информацию, отра-
жающую существенные условия подготовки итогового официального 
документа, повлиявшие на его окончательную редакцию, либо содер-
жит уникальную информацию (например, самостоятельные аннота-
ции и комментарии), позволяющую точнее понять логику принятых 
должностными лицами решений, такое сообщение представляется 
целесообразным включить в документную систему организации, по-
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местив его в соответствующее дело. Также в качестве примера мож-
но привести не содержащие собственноручной подписи электронные 
обращения граждан, на которые, тем не менее, в ряде случаев даются 
ответы. 

В случае, если невозможно четко определить, относится ли 
электронное сообщение к категории документов, подлежащих вклю-
чению в документную систему организации, целесообразно относить 
его к такой категории, регистрировать (при необходимости) и хранить 
в течение установленного срока. 

Для оптимизации состава регистрируемых документов 
электронной почты необходимо, чтобы категории сообщений 
электронной почты, не подлежащих регистрации, были включены 
в общий перечень документов, не подлежащих регистрации в органи-
зации.

Использование в практической деятельности организаций 
рассмотренных нами критериев выделения из массива электронной 
переписки документов, подлежащих включению в документную сис-
тему организации, может стать важным инструментом совершенство-
вания формирования документальных фондов организаций, позволяя 
избежать загромождения их информацией, не представляющей прак-
тической и исторической ценности, и позволяя при этом сохранить 
действительно важную и полезную информацию как для нужд теку-
щей деятельности, так и для целей ретроспективного использования 
в будущем.

оксана тур

мова БіБліографічНого заПисУ  
як ліНгвістичНої моДЕлі ДокУмЕНта

в ЕлЕктроННій комУНікаЦії
Нині незаперечним є твердження, що принципи і правила форму-

вання бібліографічного запису повинні відповідати сучасним вимогам 
користувачів у зв’язку з міжнародним характером електронної комуні-
кації. Це надає можливість для діалогу з віддаленими користувачами 
різної мовної культури та професійних інтересів, що виникають при 
здійсненні ними суспільно-соціальних функцій.

Істотну роль у забезпеченні електронної комунікації відіграє мо ва 
бібліографічного запису. Правила формування мови біб ліо гра фічного 
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запису безпосередньо впливають на подальші мож ли вос ті інформа-
ційно-пошукових систем (далі – ІПС) у забез пе чен ні доступу до ін-
формації про документи.

Поняття «бібліографічна мова», на думку Г. Я. Узілевського, 
включає «бібліографічний опис і бібліографічний масив записів як 
абстрактних знакових систем», становлячи «подобу первинного до-
кумента». Ця мова має деякі властивості: за її допомогою, а також за-
вдяки симбіозу з іншими інформаційно-пошуковими мо вами можна 
створювати різноманітні інформаційні системи; уні каль ність цієї мови 
в можливості її «згортання»; вона несе основне на ван таження в інфор-
маційних системах.

Електронні каталоги істотно розширили кордони інфор ма цій ного 
впливу бібліотек та інших бібліографуючих установ, а фактор по дання 
бібліографічної інформації в глобальній мережі Інтернет визначив ха-
рактер цієї електронної комунікації як міжнародної. Останнє вимагає 
активнішої переорієнтації локальних принципів, теоретичних основ, 
нормативної бази бібліографічного опису на єдину міжнародну.

У вітчизняних термінологічних стандартах немає трактування 
конкретного терміна «мова бібліографічного опису» або «мова біб ліо-
графічного запису». Поняття «мова бібліографічного опису» в додат ку 
до «Правил складання бібліографічного опису» (1986 р.) трактувалося як 
«мова, якою згідно з прийнятими правилам складається опис ви дання»1. 
У «Російських правилах каталогізації» (2003 р.) викладено схо же трак-
тування в основному тексті правил, але вже щодо поняття «мо ви бібліо-
графічного запису», що включає «мову бібліографічного опи су» і «мову 
заголовка», якою подані всі або більшість елементів біб ліографічного 
запису2. З трактування цих понять випливає, що йде ться про природну 
мову (мови) або вербальні дані, розміщені в струк турі бібліографічного 
запису (бібліографічний опис і заголовок), ви ражених засобами знакової 
системи письма певної природної мо ви у вигляді букв, слів і словоспо-
лучень.

Розглядаючи мову бібліографічного запису в якості об’єкта до-
слідження, можна переконатися в тому, що двоєдині функції бібліо-
графічної інформації (ідентифікаційна і комунікаційна) реалізуються 
в ІПС через формування складної лінгвістичної моделі елементів, що 
відображають характеристики (атрибути) документа у вигляді слів 
і словосполучень природною мовою. В електронному каталозі, так 
само як і в картковому, бібліографічний запис кінцево призначений 
для людського сприйняття у вигляді письмового інформаційного по-
відомлення інтелектуальних та фізичних характеристик документа, 
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зафіксованих в основному для бібліографічного запису джерелі ін-
формації – документі. Електронний бібліографічний запис проходить 
складніший внутрішній технологічний шлях перетворень засобами 
програмного забезпечення, перш ніж буде збережений, знайдений 
у масиві записів, перетворений і наданий користувачеві.

Включення «мови бібліографічного запису» до складу лінг віс тич-
них засобів (далі – ЛЗ) дає підстави виразніше говорити про дотри-
мання вимог сумісності ЛЗ всередині системи із зовнішніми система-
ми. Серед факторів, що забезпечують сумісність ЛЗ автоматизованих 
систем, важливим є однаковість способів подання вербальних даних 
у кожному елементі бібліографічного запису. У методах досягнення су-
місності ЛЗ аспекти сумісності мовних засобів, включаючи мову біблі-
ографічного запису і кожного її елемента, займають центральне місце3.

Виходячи з того, що лексичними одиницями бібліографічного 
запису є її елементи, вони в електронному бібліографічному записі 
структуровані за відповідними полями (підполями) для представлен-
ня описових і змістовних даних про документ. Кожний елемент біблі-
ографічного запису в полі (підполі) формату наводиться якою-небудь 
природною мовою та в кодованому вигляді. Вимоги, відносно запо-
внення полів формату не дають рекомендацій щодо вибору природної 
мови, тих чи інших даних, тому проблема вибору мови/графіки даних 
для кожного елемента бібліографічного запису залишається актуаль-
ною і в електронній комунікації.

Складність формування мови/графіки даних у бібліографічному 
записі пов’язана з: наявністю в тексті об’єкта (документа) та його ви-
хідних відомостях даних на різних мовах; наявністю в об’єкті текстів 
та вихідних відомостей на декількох мовах; необхідністю забезпечен-
ня зв’язку записів між одними й тими ж документами, опублікованими 
кількома різними мовами тощо.

1 Правила составления библиографического описания. Ч. 1: Книги 
и сериальные издания / Междуведомств. каталогизац. комис. при Гос. б-ке 
СССР им. В. И. Ленина. – М.: Книга, 1986. – 527 с.

2 Российские правила каталогизации. Ч. 1: Основные положение и правила 
/ Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации ; авт. кол.: Н. Н. Каспаро-
ва (рук.) [и др.]. – М.: РГБ, 2002. – 242 с.

3 Гендина Н. И. Лингвистические средства автоматизации; документаль-
ного поиска / под ред. В. П. Леонова; Кемеровский гос. ин-т культуры. – СПб.: 
БАН, 1992. – С. 27.
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софья щербич

элЕктроННый ДокУмЕНтооБорот:  
от тЕории к ПрактикЕ

Организация электронного документооборота является од-
ной из самых обсуждаемых тем как в средствах массовой информа-
ции, так и среди специалистов в области управления документами 
и информационно-коммуникационных технологий. В последние годы 
как в целом в стране, так и в регионах продолжается поиск оптималь-
ного решения вопросов, связанных с организацией электронного доку-
ментооборота. Применение в системе управления коммуникационных 
технологий направлено на структурирование системы, ее унификацию 
и как следствие ускорение принятия решений по различным вопро-
сам, возникающим в ходе реализации функций того или иного органа 
управления. 

Стремление к изменению нормативного сопровождения суще-
ствующей системы документооборота в органах управления мож-
но связывать с постановлением Правительства РФ от 28.01.2002 г. 
№ 65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия» 
(2002–2010 годы)», а также с распоряжением ее правительст ва от 
06.05.2008 г. № 632-р, которое определило основные направ ления го-
сударственной политики в области использования инфор ма ционно-
коммуникационных технологий в социально-эко но ми че ской сфере 
и органах государственной власти. Дальнейшая реа ли зация этих на-
правлений имела продолжение в принятии ряда нор мативно-правовых 
актов, которые легли в основу системы элект ронного взаимодействия 
между уровнями власти как в целом, так и в субъектах РФ. В этом ряду 
стоят такие акты: «Правила ведения делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти», «Положение о системе межведом-
ственного электронного документооборота». 

Следующим важным шагом в этом направлении было принятие 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации пред-
оставления государственных и муниципальных услуг» и, Федерального 
закона № 227-ФЗ от 27.08.2010 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в связи с приняти-
ем закона, указанного выше. Необходимость принятия этих актов не 
вызывает сомнений. Принятие их устранило ряд барьеров в части ока-
зания государственных услуг в электронной форме, но не все. В апреле 
2011 г. был принят закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи», который 
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установил условия признания электронных документов, подписанных 
электронной подписью, равнозначным документам на бумажным до-
кументам и т. д.

По мнению специалистов, принятие указанных актов может иметь 
отрицательные последствия для организации электронного докумен-
тооборота, так как отсутствуют базовые законы «Об электронном 
документе», и «Об информационном взаимодействии органов го-
сударственной власти и местной системы управления». Без них 
государственные услуги в электронной форме на практике будет 
трудно организовать. Законом «Об электронном документе» должны 
быть определены легальные формулировки терминов единого поня-
тийного аппарата во всей системе законодательства. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что состояние действующего законодательства 
РФ показывает, что имеющаяся тенденция перехода на электронные 
формы взаимодействия еще требует проведения большой комплек-
сной работы по систематизации законодательства, а также устра-
нению административных барьеров и ограничений действующе-
го законодательства по всей сфере правоотношений. Все это также 
указывает на необходимость разработки проектов ряда новых недо-
стающих федеральных законов, устанавливающих принципы и об-
щий порядок организации электронного документооборота, оказания 
государственных услуг на основе использования ЭД и электронных 
форм взаимодействия.

В информационном обществе взаимодействие с гражданами, ока-
зание государственных услуг, прежде всего, ориентировано и строит-
ся на принципах виртуального дистанционного контакта с использова-
нием ЭД и электронных форм взаимодействия, тем самым реализуется 
инструментарий так называемого «электронного правительства». При 
этом основным средством и инструментарием исполнения органами 
государственной власти своих функций и реализации предоставления 
(оказания) государственных услуг является электронный документо-
оборот. Однако действующее законодательство РФ сейчас в большей 
мере ориентировано на традиционные формы взаимодействия на 
основе документооборота на бумажных носителях и содержит еще до-
статочно много административных барьеров, а также ограничений по 
использованию электронных форм взаимодействия.

При всех лакунах в законодательстве движение вперед в разви-
тии данного направления продолжается, прежде всего в регионах. 
Тюменская область является одним из таких регионов, где проходи-
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ла и проходит апробация государственных инициатив по созданию 
электронного правительства. Но для успешного внедрения техноло-
гий «Электронного правительства» необходимо решение ряда про-
блем, которые присущи не только российской управленческой прак-
тике, но и другим странам, внедряющим данную программу развития 
информационного общества. Во-первых, сами по себе электронные 
документы не имеют никакой юридической силы, так как не имеют 
защиты от изменения и не обеспечивают конфиденциальность пере-
даваемой информации, юридически значимым остается бумажный 
документ, оформленный соответствующим способом и имеющий удо-
стоверяющие реквизиты. 

Принятие закона «Об электронном документе» нужно как воздух 
для всех существующих систем электронного документооборота, в том 
числе и в Тюменской области. Данный нормативный акт откроет воз-
можность решить одну из проблем юридически значимого докумен-
тооборота в РФ. Во-вторых, помимо статуса электронного документа 
необходимо решить также проблему сроков и способов его хранения. 
Для этого нужен перечень документов, создаваемых электронным спо-
собом, т. е. нужно четко разграничить какие документы могут быть 
электронными, а какие бумажными.

Анализируя практику российского нормотворчества в области 
электронного документооборота, стоит отметить, что оно движет-
ся по пути не совсем логичному: разрабатываются сначала частные 
аспекты, а потом, основа, на которой и должна выстраиваться вся 
система электронного взаимодействия. Исходя из этого, возникают те 
проблемы, которые обозначены выше. 

Таким образом, при всей успешности реализации «Электронного 
правительства» в регионах, в частности в Тюменской области, очевид-
но, что дальнейшее развитие этого зависит от разработки проектов 
ряда новых недостающих федеральных законов, устанавливающих 
принципы и общий порядок организации электронного документоо-
борота, оказания государственных услуг на основе использования ЭД 
и электронных форм взаимодействия.
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