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"Львовская политехника".

Ключевые  слова: библиотечно-библиографическое  обслуживание,  
выборочное  распределение  информации,  информационная  услуга,  
информационная потребность, документ, электронный архив

The article deals with selectively informing of users as the main direction in  
the library activity. The reanimation of this service on an example of repository of  
Lviv Polytechnic National University Scientific Library is highlighted.

Key  words: library-bibliographic  service,  selective distribution  of  
information, informative service, informative necessity, document, repository

УДК 651(477)                                                            В.Г. Спрінсян, Д.В. Зубкова 

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 
І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

У  статті  розглядаються  сучасні  особливості  документознавства  в  
Україні.  Характеристика  загальних  форм  зберігання  документів  та  
актуальні  питання  щодо  поліпшення  діловодства  та  документообігу  в  
Україні.

Ключові  слова: документознавство,  службові  документи,  уніфікація  
та стандартизація документації, законодавча база про діловодство

Сучасний  стан  та  перспективи  розроблення  проблематики 
документознавства доцільно розглянуті в контексті головних його завдань та 
основних напрямів досліджень. 

Головними завданнями документознавства як наукової дисципліни є:
1) визначення ролі документації вжитті держави, суспільства, особи;
2)  формування  державної  політики  у  сфері  створення,  зберігання  та 

функціонування  документації  та  розроблення  методик,  спрямованих  на 
оптимізацію цих процесів;

3)  вирішення  проблем  обігу  та  зберігання  електронних  службових 
документів в установі;

4) уніфікація документознавчої термінології;
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5) розроблення досконалих типологічних схем документації;
6)  вивчення  загальносвітових  здобутків  у  дослідженні  документації, 

гармонізація вітчизняних методик роботи з документацією з міжнародними 
стандартами зокрема, щодо керування документаційними процесами;

7)  дослідження  історії  документації,  виявлення  закономірностей  у 
процесах її розвитку. 

Дослідження  документації  як  інформаційного  ресурсу  суспільства, 
явища  культури  та  елементу  соціальної  пам’яті.  Комплексних 
фундаментальних  розробок  із  зазначеного  напряму  в  традиційному 
документознавстві немає У цьому контексті пропонується навіть розвивати 
нову  дисципліну  –  феноменологія  документа.  Аналіз  поняттєвого  апарату 
документознавства з метою уточнення складу понять та визначень термінів. В 
Україні  є  чинним  національний  термінологічний  стандарт  «Діловодство  й 
архівна  справа.  Терміни  та  визначення  понять»,  аналіз  визначень 
документознавчих  понять  містять  вітчизняні  спеціалізовані  довідкові 
видання, зокрема з архівознавства [2, с. 27].

Водночас актуальною залишається проблема узгодженості поняттєвого 
апарату,  зафіксованого в документознавчих виданнях, з  документознавчими 
термінами, що використовують в інших наукових дисциплінах, наприклад, у 
правознавстві  чи  інформатиці.  Чи  не  головним  об’єктом  термінологічних 
досліджень залишається поняття «документ».

Масштабні  узагальнюючі  дослідження  щодо  порівняльної 
характеристики  функцій  документів  різних  класів  (систем,  типів)  нині 
відсутні.  Досі  не  проаналізована  диференціація  таких  основних  функцій 
управлінських службових документів як внутрішньоуправлінська (документ 
створений  для  виконання  управлінської  функції  у  межах  установи)  та 
зовнішньоуправлінська  (документ  створений  для  виконання  управлінської 
функції  в  системі  установ).  Визначення  функцій  службового  документа 
зумовлює  висновки  щодо  його  цільового  призначення  і  взагалі  потреби  у 
певному  виді  номіналу  документа.  Визначення  «життєвих  циклів»  різних 
видів  службових  документів  та  їхньої  ролі  як  джерела  оперативної  та 
ретроспективної  інформації  у  керуванні  установою,  здійсненні  нею 
профільної  діяльності.  Визначення  ціннісних  ознак  інформації  службових 
документів  різних  типів  і  видів.  Нагальна  потреба  у  таких  дослідженнях 
передусім  зумовлена  необхідністю  створення  переліків  документів  зі 
строками  їхнього  зберігання,  для  ранжування  документів  певної  системи 
(класу) відповідно до їхнього місця в ній за рівнем значущості, зокрема як 
джерела  інформації  з  діяльності  установи  та  забезпечення  виконання 
соціально-правових  запитів.  Під  час  вказаного  ранжування  визначається 
також рівень розсіяння службової інформації, її дублювання в різних видах 
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документів, а також їх диференціація за рівнем концентрації, та узагальнення 
зазначеної  інформації.  Необхідність  визначення  груп  документів  різних 
категорій  цінності  зумовлена  не  тільки  з  точки  зору  завдань  експертизи  з 
метою  встановлення  різних  строків  зберігання,  а  й  зважаючи  на  можливе 
попереднє виокремлення з документів постійного строку зберігання особливо 
цінних та унікальних [5, с. 7].

Аналізування  структури  потоків  службових  документів  (внутрішніх, 
вхідних, вихідних) постійно наявне в багатьох державних органах, органах 
місцевого  самоврядування,  установах  й  організаціях.  Проблематика  також 
пов’язана з вирішенням уже згадуваного вище такого прикладного завдання 
як створення системи вітчизняних переліків документів зі строками їхнього 
зберігання.  Причому  йдеться  як  про  удосконалення  структури  і  змісту 
переліку «типових» документів, так і оновлення чи розроблення вітчизняних 
галузевих (відомчих) переліків.

На  підставі  досліджень,  спрямованих  на  вивчення  «типових» 
управлінських  службових  документів,  має  бути  перероблений  Державний 
класифікатор  управлінської  документації  (ДК  010-98).  З  іншого  боку, 
вирішення питань типології стосується не тільки документів, які складають 
службову документацію. На часі є здійснення аналізу класифікаційних схем 
аудіовізуальних документів, так званих «музичних», документальних джерел 
політичної  інформації  неформальних  каналів  комунікації  або  особистих 
документів офіційного походження.

Побудова уніфікованих моделей службових документів та їхніх систем, 
у  тому  числі  електронних.  Цей  напрям  досліджень  є  одним  із  найбільш 
розроблюваних,  хоча  під  час  побудови  уніфікованих  форм  документів  або 
їхніх  сукупностей  у  вигляді  підсистем чи  систем розробники,  як  правило, 
більше спираються на традиції, усталені формуляри.

Вивчення  правових  аспектів  створення,  функціонування,  зберігання 
службових  документів  та  доступу  до  їхньої  інформації.  Цей  напрям  у 
документознавстві знаходиться на межі з іншою наукою  –  правознавством. 
Нині відсутні комплексні дослідження щодо визначення сутності юридичної 
сили  службового  документа,  правової  обґрунтованості  функціонування 
службових  документів,  забезпечення  їхньої  збереженості  та  користування 
ними. Деяку частину норм щодо правового врегулювання цих питань містять 
законодавчі та інші нормативно–правові акти, однак узагальненого аналізу їх і 
окреслення  перспектив  вирішення  зазначених  проблем  у  цілому 
немає.·Вирішення економічних питань діяльності зі створення управлінських 
документів та щодо організації роботи з документацією. [1, с. 13].

На найближчу перспективу залишається актуальним прийняття Закону 
України  «Про  діловодство»  і  підзаконних  актів  з  організації  діловодних 
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процесів.
Безперечно, що розроблення вітчизняних стандартів має грунтуватися на 

науковому аналізі досвіду, переваг та недоліків керування документаційними 
процесами  за  кордоном,  можливостей  застосування  норм  профільних 
міжнародних  стандартів  в  Україні.  Вироблення  раціональних  наукових 
методик створення службових документів, впровадження уніфікованих форм 
документів та уніфікованих систем документації. 

На  підставі  результатів  теоретико  –  прикладних  досліджень  мають 
готуватися наукові розробки зі створення службових документів та організації 
роботи з ними.

Цей  напрям  є  традиційним,  але  підготовка  відповідних  інструкцій, 
порядків, регламентів і навіть національних стандартів на документацію (це 
стосується переважно галузевої документації) відбувається здебільшого (як і 
в  розробленні  уніфікованих  форм  документів)  виходячи  з  емпіричного 
досвіду, без врахування наукових рекомендацій,  яких, правда, не так вже й 
багато [4, с. 20].

В цілому, нині  є  намагання реалізувати уніфікацію та стандартизацію 
документації  переважно  не  за  рахунок  впровадження  відповідних 
національних  стандартів,  а  шляхом  видання  затверджених  розпорядчими 
документами  відповідних  державних  органів  переліків  уніфікованих  форм 
документів та вказівок щодо їхнього оформлювання й іноді організації роботи 
з ними. 

Зазначені  накази  реєструє  Міністерство  юстиції  України  і  разом  зі 
змістом  уніфікованих  систем  управлінської  і  галузевої  документації  їх 
публікують в «Офіційному віснику України».

Опрацювання практичних проблем створення електронних документів 
(комплекс  технічного,  технологічного,  програмного,  лінгвістичного 
забезпечення у зв’язку з традиційною технологією діловодства) і вирішення 
питань, пов’язаних з подальшим користуванням цими документами у їхньому 
динамічному стані (поточному, оперативному) та під час зберігання в архіві. 
Напрям досліджень  настільки  поширений і  проблемний,  що заслуговує  на 
окремий  розгляд  як  перспективний  і  як  самостійний  у  майбутньому  вид 
документознавства – електронний. 

Нині  концентрують  увагу  на  загальних  проблемах  створення, 
функціонування,  зберігання  електронних  документів  в  установі  та 
передавання  їх  на  постійне  зберігання  в  державний  архів.  Водночас  не 
виключається,  що  електронне  документознавство  буде  впливати  на 
«паперове»,  оскільки  паралельне  існування  паперових  та  електронних 
документів у загальному документообігу в установі буде ще тривалий час. З 
іншого боку, слід врахувати, що зазначені технології фактично спричиняють 
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кардинальну зміну щодо уявлення про архівний документ, оскільки в умовах 
реалізації  систем  електронного  документообігу  до  архіву  на  постійне 
зберігання передають не документ, а власне його інформацію.

Розв’язання  лінгвістичних  проблем  організації  текстів  службових 
документів.  Проблема  значною  мірою  вирішується  за  рахунок  видання  в 
Україні значної кількості посібників з ділового українського мовлення. Однак 
почасти  їхній  зміст  не  узгоджується  з  вимогами  нормативно–  правового 
забезпечення в  сучасній Україні.  Водночас на часі  вироблення та офіційне 
впровадження  усталених  лексичних  кліше  у  межах  вирішення  питань 
створення  уніфікованих  форм  документів,  зокрема,  уніфікації  змісту,  назв 
реквізитів, формулювань показників й службових познак тощо. 

Вивчення  методів  інформаційно–документаційного  забезпечення 
прийняття  управлінських  рішень,  використання  документаційних  фондів  з 
цією метою та  як  ресурсу  для  задоволення  запитів  громадян.  У  значному 
потоці  публікацій,  присвячених  інформаційному  забезпеченню  діяльності 
державних  органів  та  органів  місцевого  самоврядування,  фактично  поза 
увагою  залишаються  аналіз  можливостей  використання  документаційних 
фондів установ в інформаційному забезпеченні керування.

Належну  роль  у  такому  забезпеченні  має  підвищення  інформаційної 
культури працівників служб діловодства [3, с. 34].

Аналіз еволюції характеристик змісту і форми документів. Визначення 
змісту процесів формування та розвитку видів і типів (класів) документів й 
документації.·Вивчення  історичних  умов  створення  та  функціонування 
документації. Проблематику перспективних напрямів історичних досліджень 
представимо узагальнено. Документознавчі історичні дослідження в Україні 
вже  мають  певну  традицію.  Можна  відзначити  підвищення  інтересу 
вітчизняних авторів до досліджень з історії діловодства, розвитку так званої 
«діловодної  документації»,  зокрема  і  як  історичного  джерела.  Деякі  з  них 
розкривають зазначені питання у процесі розв’язання дослідницьких проблем 
з інших історичних дисциплін.

На даний момент в Україні законодавча база про діловодство відсутня 
але  є  намагання  реалізувати  уніфікацію  та  стандартизацію  документації 
шляхом  видання  затверджених  розпорядчими  документами  відповідних 
державних органів переліків уніфікованих форм документів та вказівок щодо 
їхнього  оформлювання.  Проблема  значною  мірою  вирішується  за  рахунок 
видання  в  Україні  значної  кількості  посібників  з  ділового  українського 
мовлення.  Однак  їхній  зміст  не  узгоджується  з  вимогами  нормативно– 
правового забезпечення в сучасній Україні, тому важко сказати чи можна на 
них посилатися у професійних сферах діловодства.
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The article  deals  with the modern features  of  Documentation in  Ukraine.  
Characteristics of the common forms of storage of documents and important issues  
to improve workflow in Ukraine.
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КАРТОГРАФУВАННЯ ЗНАНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДР ВНЗ

У  статті  аналізуються  теоретичні  та  методологічні  основи  
картографування  знань  як  ефективного  інструмента  вивчення  
інтелектуального  потенціалу  організації.  Доводиться,  що  карта  знань  є  
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