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Определено  пять  основних  групп  документов,  которые  создаются  в  
электронном делопроизводстве. В зависимости от технологи электронного  
документирования информации выделены формы документов с электронным 
носителем информации.
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Five  main  groups  of  records  in  electronic  records  management  are  
determined.  According to  the electronic  documentation technology the forms of  
records on an electronic data medium are outlined. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ У СВІТЛІ 
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Представлений  аналіз  значущості  документально-комунікаційних  
каналів  як  засобу  розповсюдження  інформації,  їх  впливу  на  ефективність  
засобів  документальної  міжнародної  комунікації  в  інформаційному  
Інтернет-просторі з  урахуванням  досягнень  і  можливостей  сучасних  
комп’ютерно-інформаційних технологій.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, документально-
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комунікаційні канали, інформаційне середовище, документальна міжнародна 
комунікація

Глобальні  зміни  у  житті  суспільства  ХХІ  століття  потребують 
реформування усіх сфер сучасного суспільства. Світ, який стрімко змінюється 
та розвивається, змінює орієнтацію суспільної свідомості на набуття якісно 
нових  знань,  які  відповідають  вимогам  технізованого  середовища.  На 
сьогоднішній день одним з ресурсів знань є інформація, що є основою всього 
нового, що містить у собі весь світовий досвід людства, і служить базисом 
подальшого  інтелектуальної,  моральної,  духовної  еволюції  суспільства. 
Інформаційні  технології  є  засобом  розповсюдження  інформації  через 
високоякісні  комунікаційні  канали,  що  розширюють  можливості  набуття 
необхідних знань.

В  умовах  стрімкого  розвитку  комп’ютерно-інформаційних  технологій, 
супутникових  телекомунікацій  та  систем,  Internet  мереж  професійні 
документально-комунікаційні канали визначаються як динамічна система, що 
складається з  безлічі  компонентів  та  взаємозв’язків  між ними.  Безперечно, 
інформаційні  комп’ютерні  технології  стали  необхідним  інструментом 
документальних міжнародних комунікацій і грають авангардну роль у наданні 
доступності  суспільству  необхідної  інформації  [3].  Цілком закономірною є 
актуальність  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  для 
підвищення  ефективності  використання  мережі  високоякісних  баз  даних. 
Пріоритетом для розвитку системи є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних  каналів,  що  забезпечують  доступ  до  документаційного 
забезпечення.

Досягнення  даної  мети  неможливо  без  забезпечення  спеціального 
комплексу  інформаційних,  програмних  і  технічних  засобів,  що  утворюють 
багатофункціональне інформаційне середовище [1]. Інноваційні комп’ютерні 
технології  передачі  інформації  дозволяють  доцільно  поєднувати 
фундаментальність з прагматичністю набуття знань, стимулюють інтерес до 
проблем розвитку інформаційних технологій, усвідомленість на використання 
цих технологій для ефективної документальної міжнародної комунікації. 

Необхідно  виділити  наступні  складові  інформаційного  середовища: 
інформаційна  компонента,  професійні  і  методичні  ресурси,  що  втілені  в 
засобах документальної міжнародної комунікації; технологічна компонента – 
інформаційні  технології,  телекомунікаційна  інфраструктура;  організаційна 
компонента – організаційна компонента, що забезпечує необхідні категорії я 
інформаційного взаємозв’язку.  Отже технологічна складова інформаційного 
середовища ппрофесійної діяльності [2].
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Для  ефективної  комунікації  слід  визначити  вимоги  до  технологічної 
компоненти,  а  саме  можливість  здійсненновинна  забезпечити:  доступ  до 
ресурсів  у  реальному  масштабі  часу  незалежно  від  місця  та  часу; 
інформаційну  взаємодію  між  учасниками  інформаційного  середовища; 
використання сучасних інформаційних технологій; функціонування технічних 
і комунікаційних засобів.
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Представлен  анализ  значимости  документально-коммуникационных 
каналов  как  средства  распространения  информации,  их  влияния  на  
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возможностей современных компьютерно-информационных технологий.

Ключевые  слова: информационно-коммуникационные  технологии,  
документально-коммуникационные  каналы,  информационная  среда,  
документальная международная коммуникация

The  analysis  of  the  significance  of  the  documentary  channels  of  
communication  as  a  means  of  disseminating  information,  their  impact  on  the  
effectiveness of the documentary of international communication in the information  
space of the Internet and the achievements and capabilities of modern computer  
and information technology are represented.
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