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Актуальність дослідження. Автоматизовані 
системи обробки документної інформації 

сьогодні є повсякденною реальністю в діяльнос-
ті як державних, так і недержавних організацій. 
Системи електронного документообігу, які на по-
чатку 2000-х років лише починали впроваджу-
ватись у практику діяльності фахівців з діло-
водства та документних комунікацій, сьогодні є 
невід’ємною складовою майже будь-якої установи 
чи організації. Більше того, в сьогоднішніх умовах 
використання тих чи інших систем електронно-
го документообігу почасти стає і питанням націо-
нальної безпеки. Останній аспект актуалізувався 
із введенням в дію Указом Президента України 
№ 133/2017 від 15 травня 2017 року Рішення 
РНБО України від 28 квітня 2017 року «Про за-
стосування персональних спеціальних економіч-
них та інших обмежувальних заходів (санкцій)» 
[1]. Зокрема, цим рішенням було заборонено до ви-
користання на території України таких програм-
них продуктів як «1С», «Парус» та «Летограф», 
які до цього займали значну частину українського 
ринку систем електронного документообігу.

Варіативність систем електронного докумен-
тообігу обумовлює і певні особливості підготовки 
фахівців з документних комунікацій, для яких 
опанування роботою таких систем є важливою 
складовою практичних професійних навичок 
та додатковим фактором конкурентоздатності 
на ринку праці. Водночас сама специфіка освіт-
нього процесу часто змушує ВНЗ шукати най-
різноманітніші шляхи забезпечення доступу 
своїх студентів до таких програмних продуктів 
і в окремих випадках відбувається процес під-
порядкування логіки освітнього процесу відносно 
доступності конкретних програм, а не навпаки. 

Це ж породжує і суто методологічне питан-
ня щодо порядку викладання дисципліни «Елек-
тронний документообіг», обрання для такого ви-
кладання належної технічної бази (програмного 
продукту/продуктів) та цілу низку інших про-
блем. Найбільш неоднозначною стає проблема 
пов’язана саме з обранням конкретних програм-
них продуктів в якості бази для викладання кур-
су. Не всі компанії висловлюють готовність нада-
вати повноцінно працюючи версії своїх продуктів 
для освітнього процесу – в таких випадках ВНЗ 
вимушені користуватись обмеженими демо-вер-

сіями продуктів, можливості яких не достатні 
для повноцінного навчання. В інших випадках, 
ВНЗ встановлюють привілейовані відносини 
з окремими виробниками та проводять навчання 
студентів саме на базі їх програмних продуктів, 
навіть незважаючи на те, що в окремих випадках 
ці програмні продукти майже не відомі на ринку 
і використовуються лише у специфічних органі-
заціях та установах.

Ступінь дослідженості проблеми. В україн-
ських ВНЗ курс з вивчення електронного доку-
ментообігу є складовою підготовки документоз-
навців щонайменше 10 років. За цей час науковці 
плідно опрацьовували питання загального ста-
новлення та розвитку електронного документоо-
бігу, особливостей впровадження та застосуван-
ня систем електронного документообігу в різних 
сферах виробничої діяльності. В окремих роботах 
розглядаються і питання створення систем елек-
тронного документообігу у ВНЗ. Зокрема, питання 
організації електронного документообігу та окремі 
аспекти його викладання досліджували О.В. Мат-
вієнко, М.Н. Цивін, Г.Г. Асєєв, С.В. Дубова.

Однак спостерігається очевидний брак сис-
темних досліджень з теоретико-методологічних 
та практичних питань пов’язаних з процесом під-
готовки майбутніх фахівців з документних кому-
нікацій в частині опанування ними сутності кон-
цепції та практики використання електронного 
документообігу. Можна констатувати, що такий 
брак уваги характерний і для однієї з ключових 
проблем такої підготовки – визначення самої фі-
лософії підготовки майбутніх фахівців-докумен-
тознавців та принципів обрання конкретних про-
грамних продуктів, на базі яких така підготовка 
має здійснюватись. Окремі аспекти дослідження 
цього питання можна знайти в роботах О.В. Мат-
вієнко, М.Н. Цивіна, К.В. Леца, О.І. Овчаренко, 
А.І. Богданенко.

Мета дослідження – окреслити основні про-
блеми пов’язані із викладанням курсу «Елек-
тронний документообіг» в частині обрання про-
грамного комплексу для навчання та пошуку 
можливих шляхів вирішення.

Виклад основного матеріалу. Більшість до-
сліджень які присвячені питанню обрання того 
чи іншого програмного комплексу системи елек-
тронного документообігу, концентруються на 
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формулюванні критеріїв, які необхідно врахову-
вати при виборі постачальника програми для на-
вчального процесу. Наприклад, такий підхід про-
понується в роботах [2] та [3].

Лец К.В. у своїй роботі [4], узагальнюючи на-
працювання інших дослідників, виділив наступ-
ний перелік критеріїв, які є принциповими саме 
для ВНЗ при обранні конкретного програмного 
продукту:

– для вищих навчальних закладів державної 
форми власності критичними можуть бути пи-
тання вартості СЕД;

– залежно від специфіки кафедр, що застосо-
вують у навчальному процесі СЕД (гуманітарні 
чи технічні), важливим критерієм вибору буде 
сервісна й консультативна підтримка;

– такі фактори, як можливість масштабування 
й територіальної розподіленості не є пріоритет-
ними в контексті вибору системи для навчальних 
цілей, адже із нею студенти будуть працювати 
локально в спеціальній аудиторії і кількість ро-
бочих місць повинна відповідати розміру акаде-
мічної групи, що порівняно потребами реально-
го підприємства відповідає здебільшого базовим 
версіям СЕД різних розробників [4, с. 118-119].

Крім вказаного, фахівці звертають увагу і на 
проблемні аспекти, які виникають при впро-
вадженні систем електронного документообігу 
у навчальний процес: «ІТ-фахівці, в чиї функ-
ції входить встановлення, налаштування та під-
тримка систем електронного документообігу, не 
знають в достатній мірі основ діловодства. Тому 
на цьому етапі (створення структури підприєм-
ства, визначення користувачів системи, створен-
ня довідників та інше) необхідним є залучення 
спеціалістів, які добре знають як інформаційні 
технології, так і документаційне забезпечення 
управління» [5, с. 122].

Однак макропроблемою, яка традиційно зали-
шається поза увагою вітчизняних дослідників, є 
постійна та надмірна залежність ВНЗ від кон-
кретних продуктів конкретних виробників. Часто 
візуальні рішення, внутрішня логіка організації 
роботи певних програм істотно відрізняються 
одна від одної. Це призводить до того, що ви-
кладачі намагаються показати студентам що-
найбільшу кількість різних програм, аби ті були 
готові у практичній роботі працювати з ними. 
В більшості ж випадків навіть ВНЗ з традицій-
но сильною школою підготовки фахівців-доку-
ментознавців мають доступ не більше ніж однієї 
чи двох різних програм, а отже часто підготовка 
майбутніх фахівців здійснюється на системах, 
з якими вони в подальшому можуть ніколи і не 
зустрітись в практичній діяльності. 

Більше того, в багатьох випадках ВНЗ нама-
гаються залучити до освітнього процесу (в якос-
ті викладачів) співробітників компаній-розроб-
ників тих систем електронного документообігу, 
які встановлені у ВНЗ. Цей шлях не є виключно 
українським. Наприклад, в Пітерському елек-
тротехнічному університеті в якості викладача 
працював генеральний директор однієї з компа-
ній, що займається впровадженням електронних 
архівів STOR-M та оцифровуванням документів 
[6]. Така практика не може визначатись як ви-
ключно хибна чи позитивна, але вона має осо-
бливо враховувати специфічність освітнього про-

цесу та важливість ознайомлення студентів не 
так з конкретними продуктами, як з принципами 
автоматизації документних потоків організації.

При цьому не можемо не відзначити, що вико-
ристання конкретного програмного продукту пев-
ної компанії (особливо коли це єдиний доступний 
студентам продукт) частіше за все призводить 
до очікуваної редукції освітнього процесу з під-
готовки управлінських кадрів, які орієнтовані на 
проектну діяльність (в т.ч. – проектування сис-
тем документообігу підприємства чи підготовки 
документного процесу до автоматизації) на під-
готовку майбутніх працівників відділів докумен-
таційного забезпечення управління. Як наслідок, 
це повністю протирічить логіці підготовки фахів-
ців вищої кваліфікації у ВНЗ 3-4 ступенів, адже 
замість системних управлінських та проектних 
знань фахівці-документознавці частіше за все 
отримують навички на рівні випускників про-
фесійно-технічних освітніх закладів, що готують 
фахівців з діловодства.

Тобто, фахівці-документознавці, де-факто, 
часто не мають необхідних навичок проектуван-
ня документних систем, комплексного розумін-
ня моделі документного потоку установи, логіки 
взаємодії такої установи з іншими юридичними 
та фізичними суб’єктами. Це призводить до хиб-
ного позиціонування таких фахівців на ринку 
праці, як суто фахівців з діловодства (тобто сфе-
ри практичної обробки документної інформації).

Показовим позитивним прикладом адекватно-
го та стратегічно вірного підходу до освітнього 
процесу з підготовки фахівців-документознав-
ців є досвід Університету Данді (University of 
Dundee). В університеті створено Центр архівних 
та інформаційних досліджень, який здійснює під-
готовки архівістів та документознавців (фахівців 
з управління записами). В програмі підготов-
ки є курс «Керування електронними записами» 
(Electronic Records Management) [7]. Його метою 
є навчити студентів управляти електронними за-
писами, що є обов’язковим для всіх організацій, 
для того щоб залишатись конкурентноздатними 
в епоху цифрових технологій. На думку авторів 
курсу, враховуючи експоненціальне зростання 
обсягів та необхідних потужностей потрібних 
для обробки електронних даних, буде стратегіч-
но вірним дати зрозуміти архівістам та фахівцям 
з управління документами (записами) ключові 
принципи ефективного управління електронни-
ми записами, що вже сьогодні є для них життє-
во важливим вмінням. Для цього в межах кур-
су студенти мають писати аналітичні матеріали 
та розвивати свій стиль бізнес-письма шляхом 
складання доповідей, направлених директору їх 
організації та вищому керівництву. Також сту-
денти будуть розвивати базу знань, зацікавле-
ність в просуванні своєї організації до автомати-
зації діловодства.

Серед іншого в даному курсі розглядаються:
– технічні терміни та поняття;
– наукові дослідження та поточні події;
– фактори які сприяють чи заважають розви-

тку бізнесу; 
– електронні документи та системи управлін-

ня документ ними потоками (ED/RMS);
– аналіз масивів електронних документів, які 

циркулюють в певній організації, а також виро-
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систем електронного документообігу в організації.

Серед найбільш перспективних можливих ва-
ріантів вирішення проблеми, що є метою даного 
дослідження, вбачаються два підходи. 

Перший, полягає у створення міжвузівського 
консорціуму для розробки спільними зусилля-
ми в інтересах освітнього процесу спеціального 
навчального комплексу – системи електронного 
документообігу. Метою створення такого комп-
лексу буде всебічне ознайомлення майбутніх фа-
хівців із універсальними підходами до автомати-
зації процесів документообігу у всій їх цілісності 
та масштабності. 

Однак, реалізація цього варіанту пов’язана 
із досить значними фінансовими витратами для 
кожного із учасників такого консорціуму, крім 
того це потребуватиме значного часу на розроб-
ку відповідної програми. Компромісним варіан-
том рішення цієї проблеми є використання ву-
зами програмних продуктів систем електронного 
документообігу з відкритим кодом (за ліцензією 
GNU GPL). Такі програми в багатьох випадках 
зорієнтовані саме на використання їх в науково-
му чи освітньому процесах. 

Наприклад, такі програми як LogicalDOC 
Document Management, OpenDocMan, OpenKM 
дають потужний інструментарій для опанування 
майбутніми фахівцями загальних основ роботи 
з системами електронного документообігу. Вод-
ночас варто враховувати, що більшість систем 
з відкритим кодом більшою мірою базуються на 
використання веб-інтерфейсу, а отже мають пев-
ну специфіку роботи із документами, для яких 
потрібен принаймні мінімальний рівень втаємни-
чення (наприклад – комерційна інформація).

Іншим прикладом є програма компанії 
Alfresco, яка також є продуктом з відкритим ко-
дом та рекомендується до використання в урядо-
вих агенціях США Адміністрацією національних 
архівів та записів (National Archives and Records 
Administration, NARA) [8].

Вочевидь, найбільш виправданим кроком 
на шляху використання програмних продуктів 
з відкритим кодом у освітньому процесі буде об-
рання одного з них рішенням консорціуму для 
подальшої адаптації до потреб освітнього проце-
су. Ця адаптація буде включати в себе: переклад 
українською мовою, створення простих та зро-
зумілих для поширення інсталяційних пакетів, 
навчання викладачів ВНЗ цій системі, створення 
простих інструментів адміністрування високого 
рівня для моделювання документаційних систем 
на підприємствах).

Відповідно, вже згаданий вище консорціум 
вузів замість розробки нового програмного забез-
печення міг би зайнятись локалізацією потрібно-
го йому програмного продукту, який в подальшо-
му став би спільним середовищем (мережею) для 
навчального процесу, де студенти під час роботи 
в системі могли надсилати та отримувати доку-
менти від студентів інших вузів. 

Ще одним варіантом є використання подібних 
продуктів, які розроблені державними структу-
рами. На жаль, хоча Держспецзв’язок (силами 
ДП «Українські спеціальні системи» [9]) і ство-

рив власну систему електронного документообігу 
для впровадження в органах державної влади, 
однак станом на 2017 рік даних про неї майже 
немає і, вочевидь, система так і не була повно-
цінно реалізована. На противагу цьому почи-
наючи з 2015 року в Адміністрації Президента 
України було розроблено власну систему елек-
тронного документообігу «Система електронно-
го документообігу» (СЕД АПУ), що базується на 
програмних рішеннях фірми Microsoft. Загалом, 
ця система надає необхідний інструментарій для 
автоматизації документаційних процесів в орга-
нах державної влади та цілком може бути вико-
ристана в освітньому процесі за умов її адапта-
ції до специфіки навчального процесу. Особливо 
впровадження такої системи в якості навчальної 
бази було б актуально для студентів, які навча-
ються на спеціалізації «Документознавець, мене-
джер органів державної влади» [10].

Слід визнати, що за чинної практики прове-
дення лабораторних робіт студенти не отримують 
необхідних знань про курс «Електронний доку-
ментообіг». Оновленою концептуальною рамкою 
проведення практичних робіт для слухачів цьо-
го курсу має стати наскрізний сценарно-ігровий 
комплекс (ділова гра), яка дозволяє студентам 
сприймати діловодчий процес, не як набір ізольо-
ваних випадків пов’язаних з реєстрацією та про-
ходженням документа по системі, але як складову 
цілісної діяльності організації спрямованих на до-
сягнення єдиної мети та реалізації завдань.

Висновки. Питання обрання конкретних про-
грамних продуктів для навчання майбутніх фа-
хівців-документознавців набуває нових вимірів, 
пов’язаних в тому числі з окремими аспектами 
національної безпеки. Чинна практика підготов-
ки студентів в межах дисципліни «Електронний 
документообіг», яка пов’язана не так із браком 
фінансових можливостей до використання пев-
них програмних комплексів, як із принциповим 
нерозумінням стратегічного завдання підготов-
ки таких фахівців (не як фахівців-діловодів, а 
як фахівців з проектування документних сис-
тем з їх подальшою всебічною автоматизацією) 
призводить до хибного позиціонування таких 
фахівців на ринку праці, як суто фахівців з ді-
ловодства (тобто сфери практичної обробки до-
кументної інформації), а отже – і зменшення їх 
конкурентоздатності на ринку праці.

Вирішення цієї проблеми полягає передусім 
у зміні концептуального підходу до викладання 
дисципліни «Електронний документообіг», а від-
так і зміни логіки обрання програмних продуктів 
для освітнього процесу. Вони мають задовольня-
ти, передусім, вимогу до забезпечення студентам 
можливості здійснювати макропроектну діяль-
ність, а не опановувати сам програмний продукт 
на рівні користувача.

Це буде потребувати від ВНЗ в яких здійсню-
ється підготовка таких фахівців іншої логіки до-
бору програмних продуктів. В т.ч. – особливий 
акцент на програмних продуктах з відкритим 
кодом та тих програмах з електронного докумен-
тообігу. Які розроблені державними інституція-
ми та можуть бути адаптовані до використання 
в освітньому процесі.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ» В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы преподавания учебной дисциплины «Электронный доку-
ментооборот». Указывается, что чрезмерное акцентирование ВУЗов на определенных программных 
продуктах вредит общему образовательному процессу, уменьшая мобильность будущих специалистов. 
Предлагается использовать один из путей решения проблемы. Первый состоит в создании межвузов-
ского консорциума на базе использования программных продуктов с открытым кодом. Второй подход 
базируется на использовании в учебном процессе «Системы электронного документооборота» Адми-
нистрации Президента Украины.
Ключевые слова: подготовка, документоведы, система электронного документооборота, учеба, ВУЗ, 
программные продукты с открытым кодом. 
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CONCEPTUAL ISSUES OF TEACHING DISCIPLINE «ELECTRONIC 
DOCUMENTATION» IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF THE HUMANITARIAN DIRECTION

Summary
The article is devoted to the study of the problem of teaching the academic discipline «Electronic document 
management». It is pointed out that excessive accentuation of universities on certain software products 
harms the overall educational process, reducing the mobility of future specialists. It is proposed to use one 
of the ways to solve the problem. The first is to create an interuniversity consortium based on the use of 
open source software. The second approach is based on the use of the Administration of the President of 
Ukraine’s «Electronic Document Management System» in the educational process.
Keywords: «Electronic document management», teaching, specialists, open source software.


