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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета: Надати студентам необхідні знання та сформувати практичні 

вміння та навички, необхідні для ефективного використання сучасних 

корпоративних інформаційних систем організації діловодства та 

електронного документообігу у роботі за фахом. 

 

Вимоги до знань та вмінь 
 

Студент повинен знати: класифікацію, функціональне призначення і 

термінологією паперового та електронного документообігу, реквізити 

документів та способи їхнього захисту на паперових та електронних носіях; 

призначення систем електронного документообігу (СЕД), організацію СЕД  

засобами MS Office та серверу MS Exchange, концепцію побудови системи 

електронного документообігу в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, основи використання програмного продукта  Lotus Notes®  і 

Domino™ R5 для побудови корпоративних систем управління даними на 

прикладі СЕД «Бизнес-Інтелект». 

 

Студент повинен вміти: налагоджувати операційну систему (ОС) 

Windows 7-10 для організації доступу через локальну мережу до загальних 

ресурсів і папок та до Internet; використовувати текстовий процесор MS Word 

в режимі рецензування: відправляти документи на рецензування, 

відображувати, приховувати, приймати або відхиляти виправленя та 

коментарі рецензентів, зберігати версії документів; застосовувати програмні 

модулі інформаційної системи (ІС) «Бізнес-Інтелект. Офіс» для організації 

електронного документообігу малого підприємства з розробки програмних 

продуктів; створювати бази даних і проектувати форми та представлення з 

використанням мови формул у середовищі Lotus Notes®  і Domino™ R5; 

використувати можливості електронної пошти Lotus Notes®  та  Internet  в 

задачах побудови автоматизованих систем обробки документів. 
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Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 

З них: 16 год лекції, 34 год практичні та семінарські заняття, 100 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Автоматизовані системи обробки документів» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Основні поняття електронного документообігу та захисту інформації в 

корпоративних системах 

Тема 1 Документообіг, загальні поняття  

Тема 2 Електронний цифровий підпис 

Тема 3 Огляд сучасних систем електронного документообігу (СЕД). 

Тема 4 Інформаційна система (ІС) «Бізнес-інтелект» 

Змістовий модуль 2. 
Рішення Microsoft Corporation щодо автоматизації документообігу на 

різних рівнях управління 

Тема 5 Корпоративна система управління даними Lotus Notes®  і Domino™ 

Тема 6 Проектування форм у середовищі розробки додатків Domino Designer 

Тема 7 Мова формул Lotus Notes®. 

 Разом годин : 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основні поняття електронного документообігу та 

захисту інформації в корпоративних системах 

 

Тема 1. «Документообіг, загальні поняття»  

Класифікація документів. Функції документів. Види документів. Захист 

документів на паперових носіях. Електронний документообіг (ЕД). Суб’єкти 

ЕД, обіг документів з обмеженим доступом. Реквізити електронного 

документа. Види ЕД. Програмні засоби ЕД. Законодавство України та інших 

країн про ЕД. 

Література [9,12,19,40,48,60] 

Тема 2. «Електронний цифровий підпис» 

Електронний та електронний цифровий підписи (ЕЦП). Засоби ЕЦП. 

Суб’єкти правових відносин у сфері послуг ЕЦП. Симетричні криптосистеми. 

Відкриті ключі та хеш-функції. Зберігання та розподіл ключів. Вимоги до 

сертифікату ключа. Центр сертифікації ключа: скасування, блокування та 

поновлення посиленого сертифікату ключа. Засвідчення ключа. Параметри 

ЕЦП. Інтеграція ЕЦП в існуючу технологію обробку інформації. Атаки на 

ЕЦП. 

Література [1,9,10,11,22-27,36-38] 

Тема 3. Системи електронного документообігу (СЕД) 

Призначення та класифікація СЕД. Умови успішного впровадження 

СЕД. Програмні платформи СЕД. Організація СЕД засобами MS Office. 

Спеціалізовані програмні сервери Microsoft Exchange і Lotus Notes®. 

Приклади комерційних СЕД.   

Література [16-17,24-29,71-77] 
 

Тема 4. Інформаційна система (ІС) «Бізнес-інтелект» 

Призначення, особливості та функції ІС «Бизнес-Интеллект». Склад ІС 

і основні принципи її функціонування. Система автоматизації діловодства и 
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документообігу «БИ: Делопроизводство». Програмні модулі «БИ: 

Структура» та «БИ: Контрагенти»: призначення, функціональні можливості 

та склад документів. Форми документів «Компания», «Офис», «Отдел», 

«Предприятие», «Контактное лицо». Представлення інформації в модулях. 

Запуск модулів. Створення нових документів. Права доступу. Редагування 

документів. 

 
Література [2-8,16] 

 
Змістовий модуль 2. Рішення Microsoft Corporation щодо автоматизації 

документообігу на різних рівнях управління 

Тема 5. Корпоративна система управління даними Lotus Notes®  і 

Domino™  

Інтегрована модель Lotus Notes® и Domino™. Концепція робочого 

потоку. Топологія мультисерверного середовища Notes. Сервери  Domino™.  

Встановлення першого серверу. Бази даних Domino™ та каталог Domino™. 

Реплікації баз даних Domino™. Захист даних. Інтегрована електронна пошта 

Notes. Сервер Domino Web. Типи додатків, доступні до розробки у середовищі 

Lotus Notes®. 

Література [9] 
 

Тема 6. Проектування форм у середовищі розробки додатків Domino 

Designer 
 

Структура бази даних Domino™. Типи заміток та їх призначеня. 

Об’єкти інтерфейсу Lotus Notes®: форми, поля, сторінки, представлення, 

документи, папки, схеми, навігатор, набір фреймів, ресурси зображень, 

ресурси Java, конспекти дизайну, бібліотеки сценаріїв, дії. Контекстно-

залежні піктографічні меню. Структура вікна дизайну: робоча панель, панель 

програміста, панель браузера, панель дій. Призначення форм у Lotus 

Notes®/Domino™. Об’єкти форм. Типи форм. Форми: «Document 
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(Документ)», «Response (Відповідь)» та «Response-to response» (Відповідь на 

відповідь)». Зв’язки та успадкування між документами Notes. Послідовність 

роботи у представленні Forms Design: завдання властивостей форм; перевірка 

форми в процесі проектування; управління версіями.  Види та типи полів, 

включення полів у форму, завдання властивостей основних полів: 

форматованого тексту та дати/часу. Управління календарем. Операції з 

чисельними полями. Використання ключових полів. Операції з полями з 

іменами користувачів, типу «Пароль» і «Формула». Створення таблиць. 

Вставлення графічних об’єктів.  Поняття розділу та захист змісту за 

допомогою керованих розділів.  Застосування областей компоновки. 

Документи профілів. 

Література [9] 
 

 
Тема 7. Мова формул Lotus Notes®. 

Призначення та особливості мови формул. Компонент @Functions, 

синктасис функцій @Functions. Компонент @Commands та його синктасис.Типи 

формул. Ключові слова мови формул: REM, SELECT, FIELD, DEFAULT, 

ENVIROMMENT.  Константи та змінні. Синктасис мови формул. Використання 

крапки з комою. Типи операторів. Оператори присвоєння значень полям та 

змінним. Використання операцій порівняння у формулах. Умовні оператори. 

Оператори управління. Вкладання операторів. Логічні функції @Functions. 

Функції @Functions, що застосовуються для отримання інформації про сеанс 

роботи та користувачеві. Функції @Functions, що відображують інформацію про 

документи. Функції, що використовуються для вибірки даних та роботи зі 

списками. Функції @Functions, що забезпечують введення користувальницької 

інформації. 

Література [9] 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Термінологія сучасного документообігу.  

2. Структура документопотоків комерційних підприємств  

3. Діловодство в учбовому закладі 

4. Місце і роль державних органів в організації захисту приватної 

інформації 

5. Основні засоби створення електронного цифрового підпису. 

6. Розвиток систем сумісної роботи з документами 

7. Переваги електронного документообігу 

8. Моделювання бізнес-процесів 

9. Рішення СЕД для державного управління 

10. Lotus Notes® & Domino™ як платформа реалізації концепції робочого 

потоку (workflow) 
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11. ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Автоматизовані системи обробки 

документів ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Що розуміють під терміном «документ» у широкому та специфічному 

тлумаченні щодо електронного документообігу? 

2. Наведіть основні класи і види документів . 

3. Наведить нормативні акти СНГ, що забезпечують правову базу 

сучасного документообігу. 

4. Охарактеризуйте правові засади електронного документообігу в 

Україні. 

5. Наведіть основні реквізити документів. Який документ визначає іх 

склад (нумерацію) і місцерозташування? 

6. Охарактеризуйте типи електронних документів. 

7.  Яким чином визначається дата відправлення та отримання 

електронного документа? 

8. Назвіть реквизит, що позначає передачу документа в структурний 

підрозділ. 

9. Що таке маркер справжності? 

10. Як отримати довідку щодо шаблонів ділових документів, які 

використовується у MS Word ? Чи відповідають вони діючому 

законодавству України? 

11. Які документи регулюють правовідносини щодо використання ЕЦП? 

12. Які недоліки властиві реалізації ЕЦП за допомогою симетричних 

криптосистем? 

13. У чому сутність технології ЕЦП типу відкритих ключів? 

14. Що таке особистий та відкритий ключ? 

15. Яким чином посвідчується чинність відкритого ключа? 

16. Наведіть вимоги до сертифікату ключа. 

17. Для чого використовується хеш-функція? 

18. Наведіть основні кроки алгоритму накладання ЕЦП? 

19. Опишить алгоритм RSA. 
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20. Наведіть приклади програмного забезпечення ЕЦП. 

21. Як класифікуються системи електронного документообігу (СЕД)? 

22. Наведіть приклади програмних платформ, що використовуються у 

СЕД. 

23. Як відправити файл на рецензію з MS Word™? 

24. Що означають терміни Workdoc і Workflow? 

25. Поясніть суть терміну ECM (Enterprise Content Management). 

26. Як оцінити, чи потрібна організації СЕД? 

27. В чому сутність концепції «співробітництво та обмін 

повідомленнями» (collaboration & messaging)? 

28. Функції і задачі СЕД. 

29. Охарактеризуйте основні СЕД, розробки українських ІТ-компаній. 

30. Мови програмування СЕД. 

31. Визначте призначення та основні функції інформаційної системи 

«Бизнес-Интеллект».  

32. Які програмні модулі визначені як базові в ІС «Бизнес-Интеллект»?  

33. Яке призначення модуля «БИ: Структура»? 

34. Перелічте типові форми, що входять до модуля «БИ: Структура» 

35. Який документ «БИ: Структура» призначений для опису посадових 

обов'язків співробітника? 

36. В яких представленнях може подаватися інформація щодо особового 

складу працівників підприємства?  

37. В якому документі та які реквізити підприємств і організацій зберігає 

ІС «Бизнес-Интеллект»?  

38. Які поля форми «Компанія» є обов’язковими для заповнення? 

39. Як структуровані документи в представленні «По автору»? 

40. Яке серверне та клієнтське програмне забезпечення використовується 

для роботи з модулем «БИ: Структура»? 

41. Як створити новий документ, що містить дані про організацію, офіс, 

відділ або співробітника? 

http://www.directum-journal.ru/docs/1627100.html
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42. Хто визначає ієрархію доступу користувачів до різних видів інформації 

та об’єднує користувачів у групи? 

43. Хто має право та яка послідовність дій з редагування документу? 

44. Що означає термін «розподілена база даних»? 

45. Охарактеризуйте топологію мультипроцесорного середовища Notes®. 

46. Які мережеві протоколи передачі даних підтримує Lotus 

Notes®/Domino™? 

47. Яке призначення каталогу Domino™? 

48. Охарактеризуйте загальні принципи побудови бази даних Domino™. 

49. Яким чином підтримується синхронізація передачі інформації між 

серверами бази даних Domino™?  

50. Який метод шифрування даних застосовується для захисту Notes®? 

51. Назовіть рівні захисту  Notes® і відповідні їм привіленії. 

52. Які рівні зв’язків реалізовані в інтегрованій електронній пошті 

Notes®? 

53. Охарактеризуйте призначення календаря та розкладу Notes®. 

54. За допомогою яких технічних засобів здійснюється вдалений доступ 

Notes®? 

55. Які переваги має сервер DominoWeb™? 

56. Назовіть способи встановлення програмного забезпечення Notes®. 

57. Що таке конфігурування сервера Domino™? 

58. Які способи конфігуруваннч першого сервера Domino™ існують? 

59. Як зареєструвати сертифікатора організації в системі Notes®? 

60. Як встановити обліковий запис першого користувача? 

61. Які типи додатків розробляються у середовищі Notes®? 

62. Що означає неструктурованість або слаба структурованість бази 

даних Domino™? 

63. У якому вигляді зберігаються дані у Domino™? 

64. Як чином здійснюються посилання на базу даних Domino™? 

65. Що розуміється під заміткою (Note) бази даних Domino™? 
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66. Назвіть основні типи заміток Notes®. 

67. Яке призначення замітки типу «Форма» (Form)? 

68. Для чого використовуються замітки типу «Представление» (View)? 

69. Охарактеризуйте призначення замітки типу «Папка» (Folder)? 

70. Яке призначення замітки типу «Схема» (Outline)? 

71. Для чого використовуються замітки типу «Страница» (Page)? 

72. Охарактеризуйте призначення замітки типу «Навигатор» (Navigator)? 

73. Яке призначення замітки типу «Набор фреймов» (Frameset)? 

74. Для чого використовуються замітки типу «Общие изображения» 

(Shared Images)? 

75. Охарактеризуйте призначення замітки типу «Общие аплеты» (Shared 

Applets)? 

76. Яке призначення замітки типу «Общие действия» (Shared Actions)? 

77. Для чого використовуються замітки типу «Сценарий» (Database)? 

78. Визначте призначення замітки типу «Библиотеки сценариев» (Script 

Libreries)? 

79. Охарактеризуйте призначення замітки типу «Общие поля» (Shared 

Fields)? 

80. Яке призначення замітки типу «Подчиненные формы» (Subforms)? 

81. Відтворіть початкову послідовність команд створення нової бази 

даних у вікні клієнта Notes® або Domino Desiner? 

82. Як зашифрувати базу даних Domino™? 

83. Які дії потрібно виконати, щоб зробити репліку бази даних Domino™ 

на сервері? 

84. Яким чином скопіювати базу даних Domino™? 

85. Як задати загальні властивості бази даних Domino™? 

86. Як визначити параметри архівації бази даних Domino™? 

87. Яким чином визначити розмір бази даних Domino™ та стиснути її? 

88. Яким чином встановлюються параметри запуску бази даних 

Domino™? 
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89. Що розуміється під «м’яким» видаленням документу у бази даних 

Domino™? 

90. Які мови програмування використовуються для розробки додатків у 

середовищі Lotus Notes®/Domino™?  
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою 

та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 
картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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76. www.it.ru 
77. www.documentum.ru 
78. www.eos.ru 
79. www.docsvision.com. 
80. www.microsoft.com/Ukraine/Government/Newsletters/DocFlow/3.mspx. 
81. www.microsoft.com/Ukraine/Government/Newsletters/DocFlow/Default.mspx. 
82. www.minagro.kiev.ua/page/?2551 (рішення СЕД для Мінсілхоз). 
83. www.atlas.kiev.ua/. 
84. www.viaduk-telecom.ua (система «Постскриптум»). 
85. www.5ka.ru/23/24927/1.html (реферат з систем електронного документообігу). 
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