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ДО ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ 
ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

Серед низки наукових проблем, що активно досліджуються в сучасному 
документознавстві, одне з чільних місць займає вивчення системи керування 
документацією. Це насамперед зумовлено посиленням її впливу на теорію і 
практику різних галузей знань та появою і стрімким розвитком різноманітних 
документів, що потребують специфічних форм аналізу й організації.

Під керуванням документацією нами розуміється цілеспрямований процес 
роботи з офіційними документами, на всіх етапах їх життєвого циклу: створення, 
включення  до  системи  документних  ресурсів,  збереження,  використання  в 
комунікаційному процесі та визначення подальшої долі (відправлення до архіву, 
або вилучення документа для знищення). 

Необхідність  переходу  від  діловодства  до  цілісного  процесу  керування 
документацією  зумовлена  багатоаспектною  працею  управлінських  структур, 
наслідком  якої  є  створення,  упорядкування  та  включення  до  системи 
професійних  комунікацій  значної  кількості  різноманітних  документів,  що  є 
результатом управлінської діяльності і засобом подальшого її розвитку. 

Перехід до системи керування документацією продиктований сучасними 
євроінтеграційними  процесами  та  прагненням  України  стати  рівноправним 
учасником  світового  інформаційного  простору.  Це  пов’язано  з  міжнародним 
поширенням керування документацією «records management», результатом якого 
стала розробка і широке розповсюдження в світі високого і досить уніфікованого 
рівня  створення  та  функціонування  офіційної  документації,  що  закріплено  у 
міжнародному  стандарті  ISO  15489  –  2001  «Information  and  doсumentation. 
Reсords management».

До витоків  даної  проблематики відносяться  теорія  та  практика  «records 
management», що одержали розповсюдження у більшості країн світу. Визначено, 
що поняття «документація» має два значення: широке (у трактовці Поля Отле) та 
спеціалізоване, що спрямоване на керування офіційними документами. Саме в 
останньому  значенні  це  поняття  розглядається  у  стандарті  ISO  15489-2001 
«Information  and  doсumentation.  Reсords  management»  та  у  національних 
стандартах.

У  документознавстві  в  роботах  В.П.  Козлова,  С.Г.  Кулешова, 
Н.М. Кушнаренко,  М.С.  Ларькова,  М.С.  Слободяника,  А.М.  Сокової, 
Г.М. Швецової-Водки  закладено  теоретичне  підґрунтя  дослідження  керування 
документацією.
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Проблеми керування документацією найбільш повно розглянуті у працях 
І.Є. Антоненко, В.В. Бездрабко, М.В. Ларіна, Ю.В. Нестеровича.

Суттєвий вплив на дослідження системи керування документацією мають 
дослідження  з  управлінського  документознавства  та  організації  діловодства 
В.В. Бездрабко, С.Г. Кулешова, Ю.І. Палехи, Н.М. Леміш.

Основоположними є здобутки з теорії соціальних комунікацій В.М. Бебика, 
В.О. Ільганаєвої, В.В. Різуна, А.В. Соколова. Їхні праці сприяли розвитку нового 
напряму документознавства – теорії документальних комунікацій, розглянутих в 
роботах С.Г. Кулешова, Н.М. Кушнаренко, Є.О. Плешкевича, М.С. Слободяника, 
Г.М. Швецової-Водки.

Керування  електронною  документацією  розглядається  в  роботах 
Г.Г. Асеєва, Ю.М. Болдовського, Ю.С. Ковтанюка, В.В. Рудюка.

В  результаті  історіографічного  аналізу  проблем  теорії  керування 
документацією встановлено, що дослідники досить ґрунтовно вивчили комплекс 
проблем діловодства і управлінського документознавтва. Розробка національного 
стандарту України ДСТУ 4423-2005 «Інформація  та  документація.  Керування 
документаційними процесами» заклала необхідне підґрунтя для розвитку теорії і 
практики керування документацією в Україні.

УДК 81’38:35.077.1                                                                             Г. Г. Поберезська

ПРОБЛЕМА ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ 
УПРАВЛІНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

У  статті  розглянуто  поняття  та  види  текстових  категорій,  
проаналізовано причини появи різних наукових підходів стосовно кількості та  
ієрархії  текстових  категорій;  визначено  та  охарактеризовано  основні  
категорії,  властиві  тексту  управлінського  документа,  їх  відмінні  
характеристики, мовні засоби, які забезпечують реалізацію цих категорій у  
тексті. 

Ключові  слова: управлінський  (службовий)  документ,  текстова  
категорія,  цілісність,  зв’язність,  членування  (дискретність),  
інформативність, континуум, модальність, лінгвістика тексту

Постановка проблеми. В інформаційному суспільстві незмірно зростає 
роль управлінського документа як носія організаційно-розпорядчої, правової, 
фінансово-економічної  інформації.  Документи,  що  є  інструментом  і 
одночасно результатом управління стають рушієм розвитку усіх соціально-
комунікативних  процесів.  Тому  текст  як  головний  інформаційний  елемент 
управлінського  документа  у  міждисциплінарному  просторі 
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