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Одним з основних трендів сучасності є 

широке використання інформаційних 

технологій у всіх сферах суспільного 

виробництва. Завдяки застосуванню новітніх 

інформаційних технологій відбуваються 

докорінні зміни в системі управління бізнес 

процесами підприємства, автоматизуються усі 

стадії підготовки і прийняття рішень, 

організації їх виконання, підвищується, умовно 

кажучи, коефіцієнт корисної дії спеціалістів, 

зайнятих в управлінській діяльності [1]. 

Оперативні та достовірні дані про стан 

виконання завдань за призначенням під-

приємством в цілому, його окремими підроз-

ділами (виробничими групами) та виконавцями 

має велике значення підчас прийняття рішень 

як внутрішніми її споживачами, а саме: 

керівниками різних ланок, засновниками 

підприємства та його інвесторами, так і 

легальними зовнішніми її користувачами, 

включаючи банківськими установами, 

державними фіскальними службами тощо. Ця 

інформація завжди становить певний інтерес 

для конкурентів, яки можуть намагатися 

незаконним шляхом отримати доступ до неї. 

Тобто у загальному випадку ця інформація 

може передаватися між суб’єктами відповідної 

інформаційної системи як на мікрорівні, так і на 

макрорівні, при цьому заходи щодо 

забезпечення інформаційної безпеки повинні 

впроваджуватися на кожному з цих рівнів. 

Якщо раніше всі документи на підприємстві 

велися в паперовому вигляді, то на даний час 

все частіше використовується електронний 

документообіг. 

Відповідно до ст. 9  Закону України «Про 

електронні документи та електронний 

документообіг» електронний документообіг 

(обіг електронних документів) - сукупність про-

цесів створення, оброблення, відправлення, пе-

редавання, одержання, зберігання, використан-

ня та знищення електронних документів, які ви-

конуються із застосуванням перевірки ціліс-

ності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів [2]. 

Зважаючи на те що, керівник підприємства 

несе загальну відповідальність за результати 

виробничої, фінансової та інших видів діяль-

ності, а перехід на безпаперові технології несе 

певні ризики, можливо зробити висновок, що 

без глибокого усвідомлення керівником важли-

вості та складності цього процесу, без його го-

товності до вирішення цілої низки органі-

заційних, технічних, фінансових, кадрових та 

інших проблем, а також без особистої участі в 

процесі як користувача системи електронного 

документообігу досягнути хоча б якогось 

результату неможливо. 

Очевидними аргументами на користь 

впровадженню СЕД є: 

 висока швидкість опрацювання 

документів; 

 зменшення помилок маршрутизації; 

 скорочення часу на рутинну роботу; 

 майже необмежені порівняно з 

паперовими архівами ресурси електронних 

накопичувачів; 

 простота переходу від одного формату 

подання даних до іншого, прозорість руху 

документів, відсутність необхідності 

роздруковувати та зберігати паперові копії; 

 скорочення часу на пошук необхідних 

даних; 
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 можливість поточного аналізу стану 

бізнес-процесів на підприємстві та 

оперативного прийняття управлінських рішень 

 посилення виконавської дисципліни 

завдяки наскрізному контролю за виконанням 

доручень; 

 забезпечення оперативної й одночасної ко-

лективної роботи з будь яким документом [3]. 

Система електронного документообігу за 

суттю є механізмом, що лише сприяє 

прийняттю раціональних управлінських 

рішень та їх оперативному впровадженню у 

різних сферах життєдіяльності підприємства. 

Існуючи СЕД у багатьох випадках у більш 

менш адекватній формі відображають у 

автоматизованому вигляді ті чи інші існуючі 

бізнес процеси. Але ж, при цьому за суттю мова 

їде лише про впровадження ефективної системи 

електронного діловодства. 

Звичайні СЕД, відповідаючи загально 

визнаним вимогам (масштабованість, 

модульність, відкритість, розподіленість) не 

передбачають реалізації підсистем, які 

пропонують кращі раніше реалізовані 

практики, яки набирають силу типових рішень. 

Для цього інформаційні системи підприємства 

повинні включати не тільки бази документів і їх 

шаблонів, а й певні бази знань – кращих 

алгоритмів поведінки в тих чи інших ситуаціях. 

А для цього, в свою чергу, в інформаційну 

систему підприємства мають бути включені 

механізми врахування експертних оцінок 

різних варіантів рішень. Таким чином мова їде 

про створення інтелектуальних інформаційних 

систем (ІС), складовою частиною яких є СЕД. 

На нашу думку, інтелектуальна захищена ІС 

підприємства [4] повинна вирішувати такі 

завдання, як забезпечення само тестування 

перед початком роботи та у випадках 

тимчасових збоїв, накопичення та аналіз 

потоків даних, включаючи моніторинг станів 

вузлових точок технологічних процесів, їх 

інтерпретацію у реальному масштабі часу, 

прогнозування наслідків деяких небажаних 

подій, підтримка прийняття управлінських 

рішень шляхом надання необхідної інформації, 

відображення у інтуїтивно зрозумілій формі 

альтернативних експертних прогнозів тощо. 

Онтологія є засобом, що забезпечує кон-

цептуальний рівень представлення знань, необ-

хідних при розробці відповідної ІС. Зокрема 

використання онтології дає можливість 

сформувати структуру ІС, описати набір 

компонентів і їх взаємозв'язків, сформувати 

список вирішуваних завдань з прив'язкою до 

даних і програмним компонентам, а також 

забезпечити гнучкий інтерфейс з урахуванням 

потреб конкретного користувача. 

Онтологія дозволяє візуалізувати взаємні 

зв’язки різних понять (рис. 1), що асоціюються 

з поняттями захищеної ІС та кібербезпеки 

підприємства [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Онтологія кібербезпеки підприємства 
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На схемі, що наведена на рис. 1 усунені пев-

ні недоліки схеми, що запропонована у роботі 

[4], зокрема, з кола суб’єктів, на яких лежить 

основна відповідальність за забезпечення 

безпеки активів, виключені конкуренти, 

оскільки несумлінні конкуренти за суттю є 

джерелом загроз інформаційної безпеки. 

Водночас, схема доповнена уточненими 

зв’язками та доопрацьована з урахуванням 

вимог вітчизняного законодавства та 

нормативних документів у сфері технічного 

захисту інформації. 

Висновки. Управління бізнес процесами су-

часного підприємства потребує створення на-

дійної інтелектуальної системи захищеного 

електронного документообігу, для побудови 

якого може бути використана запропонована 

онтологія. Ця система повинна охоплювати всі 

етапи життєвого циклу документів: створення, 

зберігання, пошук, обробку, архівування та 

знищення. 

Налагоджена захищена СЕД виводить 

діяльність підприємства на якісно інший рівень, 

завдяки підвищенню ефективності роботи усіх 

його складових. 
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