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СИСТЕМ ТА ПОТОКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

У статті узагальнено досвід вивчення документаційних систем та 

потоків ВНЗ в Україні, визначені основні напрямки, протиріччя та 

перспективи вивчення питань документаційного менеджменту ВНЗ. 
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В статье обобщен опыт изучения документационных систем и 

потоков вузов в Украине, определены основные направления, противоречия 

и перспективы изучения вопросов документационного менеджмента вуза.  
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Тhe article summarizes the experience of studying the documentation of 

systems and flows of universities in Ukraine, determined main directions, 

contradictions and prospects of studying the issues of documentation of 

management of the University. 
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В умовах розвитку інформаційного суспільства та 

лавиноподібного зростання інформації, особливої гостроти набувають 

проблеми оптимізації роботи з документаційними системами та 

потоками будь-яких установ, підприємств, корпорацій, окремих 

господарств, адже кожна з них має свій певний набір функціональних 

підсистем документації й видів документів, сукупність яких складає її 

документаційний фонд. Упорядкована системна робота з 
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документаційними потоками установи вирішує проблеми 

фрагментованості наявних аналітичних даних, дублювання інформації, 

спрощує пошук необхідних документів та оптимізує їхнє використання 

та зберігання. 

Актуальність дослідження визначається значенням, яке 

надається документаційним процесам в діяльності вищих навчальних 

закладів на сучасному етапі, оскільки здатність використовувати 

інтелектуальні ресурси і створювати нові знання є запорукою 

інтеграції вищої освіти в сучасний інформаційний простір та вимогою 

інформаційної економіки. Діяльність кафедри є важливою первинною 

ланкою в документаційному процесі вищого навчального закладу, 

тому вивчення її документаційних систем та потоків, вирішення 

завдань оптимізації роботи з ними, стане міцним підґрунтям для 

ефективної роботи закладу вищої освіти в цілому.  

В документознавчій науці накопичений значний масив 

інформації та знань щодо теорії та історії документа (К.Г. Мітяєв, 

Н.М. Кушнаренко, М.С. Слободяник, Ю.І. Палеха, В.В. Бездрабко та 

інші), різних аспектів діловодства (К.Г. Мітяєв, Л.В. Санкіна, 

В.Ф. Янкова, Т.А. Бикова, Т.В. Кузнецова, В.А. Кудряєв, Ф. Русанов та 

інші), теорії та практики управління документацією (М. Баккленл, 

О.А. Брильонок, М.В. Ларін), сучасних правових проблем 

документування інформації (І.Л. Бачил), питань термінології в 

документознавстві та діловодстві (О.С. Бєлоус, Г.М. Швецова-Водка, 

В.Г. Спрінсян та інші), типології документів (А.В. Носова, М.Г. Зубков, 

Н.М. Кушнаренко та інші), традиційного та електронного 

документообігу (М.П. Бобильова, М.П. Ілюшенко та інші).  

Проблемам документаційного забезпечення управління 

підприємствами присвячена велика кількість публікацій наукового, 

практичного, навчального, довідкового та методичного характеру. Про 

документаційне забезпечення управління писали: В.І. Андрєєва, 

М.І. Баскаков, М. Кірсанова, Т.В. Кузнєцова, А.В. Пшенко, 

М.Ю. Рогожин, Т.А. Бикова, А.С. Грінберг, А.М.Сокова, М.В. Ларін, 

Н.І. Гончарова та багато інших. 
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Управління документацією як функція менеджменту 

здійснюється в умовах процесу прийняття рішень з досягнення обраної 

мети. Саме тому управління документацією тісно пов'язане з 

проблемами менеджменту, організаційними структурами, питаннями 

проектування та впровадження систем управління. Різні підходи до 

управління документованою інформацією запропоновані 

М. Баккенлом, М.В. Ларіним, Л.В. Санкіною, Е.С. Білоус, 

A.A. Брильонок, В.А. Качаловим та іншими авторами. Теорія та 

практика інформаційного забезпечення управління аналізувалися 

С.В. Афанасьєвим та В.В. Бароновим. Окремим науково-практичним 

напрямком є інформаційний менеджмент, що має свою самостійну 

історіографію (О.В. Матвієнко, О.В. Васюхін та А.В. Варзунов, 

М.П. Бобильова, В.Г. Спрінсян, Т.Л. Бірюкова та інші). 

Науковцями розглядались також проблемні аспекти 

регламентації управлінських процедур та їхнього документування 

(Є.В. Сидоренко), офіс-менеджмента (І.В. Волгіна) та проектування 

форм службових документів (Б.А. Гольцев), досліджувались та 

розроблялись методи та алгоритми автоматизації документопотоків в 

корпоративних системах (О.Ю. Сілантьєва). 

Науково розробленими та методологічними для вивчення 

документаційних систем та потоків ВНЗ є теорії документних ресурсів 

(Ю.М. Столяров), потоків та масивів (А.А. Соляник, В.В. Волобуєв), 

систем документації (М.П. Ілюшенко). У основоположних роботах 

К.Г. Мітяєва, М.В. Ларіна, Т.В. Кузнєцової, А.М. Сокової 

неодноразово наголошувалося на важливості вивчення та узагальнення 

закономірностей розвитку систем документації, досвіду 

вдосконалення діловодства в різні періоди розвитку держави. 

Питанням документаційного забезпечення однотипних об'єктів 

(органів місцевого самоврядування, сільгосппідприємств, сфери 

освіти, органів СНД, громадянського авіатранспортного комплексу, 

обчислювального центру та ін.) присвячені дисертаційні дослідження 

О.Ю. Мітченко, Г.Н. Зацепіна, Н.І. Архипової, Г.А. Аскольскої, 
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І.В. Герасимової, Е.А. Морозова, Е.А. Степанова, Л.І. Тилінскої, 

С.І. Тюльпанова, Н.В. Ліфанова, Є.В. Терентьєвої і деяких інших. 

Значно нижчим є ступінь наукової розробленості актуальних 

питань документаційного забезпечення діяльності вищих навчальних 

закладів. Примітно, що історіографічна база російського та 

казахстанського документознавства в цих питаннях є вельми багатою. 

Російськими вченими аналізувались проблеми становлення та 

розвитку документаційного забезпечення управління у сфері освіти 

(Г.А. Аскольська [2], Т.В. Судник [21]), кадровий склад закладів освіти 

та бібліотек (Л.В. Труханова [23]), інформаційні технології в освіті 

(І.Г. Захарова [6]), технології реалізації системи електронного 

документообігу ВНЗ (А.А. Андрейченко [1]). Важливою та 

фундаментальною є дисертаційна робота Є.В. Рюмшиної, яка 

досліджує професійну систему документації у галузі вищої освіти [19].  

Сьогодні в російській науці активно розробляються питання 

менеджменту вищої освіти, у межах цього напрямку вченими 

розглядаються й документознавчі аспекти (С.Д. Резник [17; 18; 24; 25], 

Ю.С. Васильєв [3]). Яскравим представником цього напрямку є 

проф. С.Д. Резник, який видав серію праць «Менеджмент у вищій 

школі», що становить собою своєрідний методичний комплекс 

ректора. До цієї серії належать підручники [17; 18; 24; 25], де ВНЗ 

розглядається як складна комплексна система управління, детально 

аналізуються технології управління освітнім закладом (особливо 

роботі з персоналом), організації навчально-виховного процесу, 

методичної, наукової, соціальної роботи, підвищенню рівня організації 

діяльності на всіх рівнях організаційної структури ВНЗ (ректора, 

декана, завідувача кафедри, викладача), а також надані відповідні 

зразки документації. 

Казахські дослідники-документознавці приділяють значну увагу 

проблемам електронного документообігу у ВНЗ (Г. Шимирбаєва, 

Ж.А. Муканова та З.С. Імангулова), адже з 2005 року в багатьох вищих 

навчальних закладах Казахстану вже впроваджені автоматизовані 

системи обліку освітніх функцій. 
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Дослідження українського досвіду документаційного 

забезпечення діяльності ВНЗ пожвавилися щонедавно, але все ще 

мають спорадичний характер, адже представлені, загалом, тезами 

доповіді та статтями. У 2002 році О. Віноградова у своїй статті 

доводить необхідність наукового обґрунтування та удосконалення 

інформаційно-документаційного забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів [4]. У 2006 році Г. Пономарьова констатує 

процеси демократизації управління і контролю за ВНЗ [16]. У 2007 та 

2008 рр. опубліковані тези доповіді Ю.П. Юхимченко про проблеми 

управління документацією ВНЗ в Україні [27] та зростання ролі такого 

управління [26], С. Наєнко у своїй статті аналізує механізми 

удосконалення організаційної структури управління ВНЗ [13], 

Ю. Супронюк описує аспекти використання інформаційних технологій 

у навчальному процесі [22].  

У 2009 році Г.В. Микиненко публікує тези доповіді про 

особливості функціонування кадрових документів в умовах 

навчального закладу [11]. До 2011 року належать вельми розгорнуті 

дослідження понять, функцій та властивостей документаційного 

забезпечення управління освітньої діяльності ВНЗ (Є. Галімова [5]), 

можливостей об’єднання навчальних ресурсів університетів для 

створення дистанційних лабораторних практикумів [15]. Цікавим та 

грунтовним є дисертаційне дослідження Ю. Якимюк комунікаційних 

аспектів ДЗУ ВНЗ [29; 30].  

Наступні роки дослідження вчених мають більш конкретний, 

детальний характер: аналізуються стратегічні аспекти управління 

факультетом (А. Наливайко [14]), управлінські технології у ВНЗ 

(Р. Яценко [30]), оформлення ОРД у ВНЗ (В.Г. Спрінсян [20]), 

документаційне забезпечення роботи ВНЗ (О.В. Клименко [7]), а також 

історіографія питання (С.Х. Литвин [9]). Ще одним перспективним 

напрямком у вивченні документаційних процесів вищих шкіл є 

управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій 

(Є.М. Коротков [8]) та оптимізації їх документаційного забезпечення 

(Ю. Якимюк [28], Т.А. Лугова [10]). 
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Втім, незважаючи на розвинуту історіографію вивчення ДЗУ у 

ВНЗ, документаційні системи та потоки деканатів та кафедр ВНЗ ще 

не ставали предметом наукового інтересу. Втім, вивчення та 

класифікація цієї документації дозволить не просто оптимізують, 

алгоритмізувати документаційну роботу освітнього закладу, але й 

стануть важливою основою для впровадження програми «Електронний 

університет», що консолідує всі управлінські, навчально-виховні, 

методично-наукові, господарські, рекламно-інформаційні та суто 

документаційні завдання та функції ВНЗ.  

Таким чином, багатоаспектний аналіз літератури дозволив 

виявити ряд суперечностей між: 

- практикою документування діяльності кафедр вищих навчальних 

вузів, що невпинно розвивається, і відставанням теоретичного 

осмислення проблем, існуючих у цій галузі; 

- традиційною організацією документаційного забезпечення 

діяльності кафедри ВНЗ та об'єктивною потребою зміни її змісту, 

форм, методів, прийомів, засобів і технологій, обумовленої 

вимогами інноваційних інтегрованих систем менеджменту якості, 

що відповідають міжнародним стандартам ISO. 

Зазначені протиріччя дозволяють сформулювати проблему 

дослідження: негайна потреба аналізу документаційних систем та 

потоків кафедр ВНЗ з метою розробки моделі документаційних потоків 

кафедри та формулювання рекомендацій для оптимізації системи 

документаційного забезпечення діяльності кафедри ВНЗ в умовах 

інтеграції в глобальний освітній інформаційний простір. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ 
 

В роботі розглянуто сучасні тенденції розвитку електронного 

документообігу. Досліджено проблеми функціонування електронного 

докумен-тообігу на прикладі супермаркету «Варус - 12» і проаналізовано 

інтегровані системи електронного документообігу, що значно 

покращують всі процедури роботи з документами. 

Ключові слова:  документ, документообіг, документація, первинний 

документ, системи електронного документообігу 

В работе рассмотрены современные тенденции развития 

электронного документооборота. Исследованы проблемы 

функционирования электронного документооборота на примере 

супермаркета « Варус - 12» и проанализированы интегрированные системы 

электронного документооборота , которые значительно улучшают все 

процедуры работы с документами. 
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