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Сучасний світ важко собі уявити без потужних потоків інформації, що
циркулює різними напрямками і оформлена найчастіше документально.
Призначення документа, в загальному розумінні, зводиться до зафіксованих у
письмовому вигляді відомостей, необхідних для здійснення різноманітних дій. За
допомогою документа інформація зберігається і передається у часі і в просторі,
Документознавство — наука про документ та документообіг; наукова
дисципліна, яка досліджує процеси створення і функціонування документів та
розробляє принципи побудови документно–комунікаційних систем та методи їхньої
діяльності.
Документознавство відноситься до циклу наук про суспільство з багатьма з
яких перебуває в тісному взаємозв'язку й взаємодії.
У результаті стрімкого нарощування інформаційних ресурсів, бурхливого
розвитку комп'ютерних технологій і активного теоретичного осмислення
інформаційних процесів, документознавство виявилося самим тісним чином
пов'язане з такими науковими дисциплінами, як програмування, інформаційна
безпека та захист інформації. Разом із цими науками документознавство має
можливість на сучасному етапі ефективно вирішувати теоретичні й прикладні
завдання, пов'язані з виробництвом, передачею, споживанням, зберіганням
документованої інформації.
Оглядаючи розвиток документознавства в Україні, можна констатувати, що
воно сформувалося в нашій країні як наукова дисципліна і має вже певні здобутки.
Мета представленого вебліографічного покажчика – допомогти студентам та
всім, кого цікавить документознавство, знайти перелік Інтернет-ресурсів на
допомогу навчальному, науковому процесу та самоосвіті. Матеріал покажчика
систематизовано за такими розділами:
• Законодавчі та нормативні документи.
• Теорія документознавства.
• Документознавство в Україні.
• Електронний документ та документообіг.
• Навчальні матеріали онлайн.
Розділи включають статті з наукових збірників, збірників матеріалів
конференцій, періодичних видань, навчальні матеріали.

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання [Електронний ресурс] : затв. наказом М–ва
юстиції
України
від
11.11.2014
№
1886/5
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1421–14/page
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях [Електронний ресурс] : затв. наказом М–ва юстиції України від
18.06.2015 № 1000/5. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0736–15
Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний
ресурс] : Закон України від 22.05.2003 № 851-IV : із змінами. – Відомості Верховної
Ради України. – 2003. – N 36. – Ст. 275. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851–15
Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] : Закон України від
22.05.2003 №852-VI : із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –
N 36. – Ст. 276. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852–15
Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного
архівного фонду [Електронний ресурс] : наказ Міністерства юстиції України від
02.03.2015 № 296/5. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0250–15
Типова Інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді
Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
[Електронний ресурс] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. N 1242 : із змінами. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242–2011–п
ДСТУ 4423-1:2005. Інформація та документація. Керування документаційними
процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489 - 1: 2001, МОD). Інформація та
документація. Керування документаційними процесами. Частина 1 Основні
положення (ISO 15489-1:2001, МОD). — [Чинний від 2007-04-01]. – К. :
Держспоживстандарт України, 2005.– 34 с. – (Національний стандарт
України). – Режим доступу: http://metrology.com.ua/download/dstu–gost–gost–r/60–
dstu/470–dstu–4423–1–2005

ДСТУ 4423-2:2005. Інформація та документація. Керування документаційними
процесами. Ч. 2. Настанови (ISO 15489-1: 2001, МОD) Інформація та документація.
Керування документаційними процесами. Частина 2. Настанови (ISO 15489-1: 2001,
МОD):ДСТУ 4423-2: 2005 [Електронний ресурс]. – [Чинний від 2007-10-01]. – К. :
Держспоживстандарт України, 2005. — 50 с. – (Національний стандарт України). –
Режим доступу:
http://metrology.com.ua/download/dstu–gost–gost–r/60–dstu/471–dstu–4423–2–2005

ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять
[Електронний ресурс]. – Чинний від 01.07.2005. – К. : Держспоживстандарт України,
2005. – 32 с. – Режим доступу:
http://ru.calameo.com/read/001800980e932cdf991d4

ДСТУ 3843-99.Державна уніфікована система документації. Основні положення
[Електронний ресурс]. – Чинний від 2000-07-01 – К. : Держстандарт України,
2000. – 7 с. – Режим доступу: http://metrology.com.ua/download/dstu–gost–gost–r/60–
dstu/689–dstu–3843–99

ДСТУ 4163-2003. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система
організаційно–розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів
[Електронний ресурс]. – Чинний від 01.09.2003. – К. : Держспоживстандарт України,
2003. – 21 с. – Режим доступу: http://hrliga.com/docs/DSTU_4163–2003.htm

ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення
[Електронний ресурс]. – Чинний від 01.01.1995. – К. : Держстандарт України, 1994. –
41 с. – Режим доступу:
http://dbn.at.ua/load/normativy/dstu/dstu_2392_94/5–1–0–1166

ТЕОРІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Антоненко І. Документаційна наука — інформаційна наука — документознавство
(еволюція назви науки про документ за кордоном) [Електронний ресурс] /
І. Антоненко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : збірка
наук. праць / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. ; за заг. ред В.В.
Бездрабко – К. : Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – С. 14-16. – Режим доступу:
http://nmetau.edu.ua/file/td–2010.pdf
Розглянуто еволюцію назви науки про документ за кордоном, починаючи від
зародження документаційної науки у кінці XIX ст. – на початку XX ст.
Проаналізовано зміст термінів, що використовуються для позначення наукової
діяльності, пов'язаної з вивченням документа.

Гомотюк О. Сучасні теоретико-методологічні пошуки в документознавстві
[Електронний ресурс] / О. Гомотюк // Термінологія документознавства та суміжних
галузей знань : збірка наук. праць / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ.
упр.; за заг. ред В.В. Бездрабко. – К. : Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – С. 17-25. –
Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/td–2010.pdf
Актуалізовано потребу вивчення сучасних філософських концепцій для розвитку
документознавства, зокрема методології філософського постмодерну, історичного
антропологізму. Систематизовано окремі концептуальні положення постмодерну,
які можна поцінувати для документознавчої науки, акцентовано увагу на тексті,
особливостях його структурування, носії, відношенні до способів фіксування
інформації тощо.

Дроздова О. Комунікація у документознавстві як чинник формування навчальної
дисципліни [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2597
Метою даної публікації є виявлення особливостей впливу комунікації у
документознавстві та на його сучасний стан розвитку. Автором статті
досліджено теоретичні аспекти комунікавістики і документознавства як наук;
визначені перспективи розвитку на майбутнє.
Кулешов С.Г. Загальна теорія документа: реалії та перспективи [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_6_2012/01.pdf
Розглянуто основні напрацювання у формуванні загальної теорії документа.
Охарактеризовано аспекти аналізу цієї проблеми різними авторами, показано
зв’язок їхніх праць з іншими галузями знань.

Плешкевич Е. Теория информации и теория документа: точка пересечения
[Електронний ресурс] / Е. Плешкевич // Термінологія документознавства та
суміжних галузей знань : збірка наук. праць / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
Ін-т держ. упр.; за заг. ред В.В. Бездрабко – К.: Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. –
С. 37-49. – Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/td–2010.pdf
Проаналізовано теоретичне визначення поняття «документ» на основі
семантичного, синтаксичного і прагматичного аспектів. Запропоновано
конструювати загальні визначення документа з урахуванням основних
інформаційних аспектів, або використовувати сукупність одноаспектних
визначень.

Слободяник М.С. О концепциях и структуре документоведения [Електронний
ресурс] / М.С. Слободяник // Інформаційна освіта та професійно–комунікативні
технології XXI століття : матер. VI Міжнар. наук.-практ конф., Одеса, 12-14 верес.
2013 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсян. – Одеса : Симэкс–Принт, 2013. – С.140-143. –
Режим доступу:
http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iopktXXI/140–143.pdf

Спрінсян В. Документаційний менеджмент. Документаційна культура [Електронний
ресурс] / В. Спрінсян, М. Ткаченко // Актуальні питання документознавства та
інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матер. І Міжнар. наук.-практ.
конф., Одеса, 19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. –
C. 97-101. – Режим доступу:
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–dokumentoznavstva–ta–
informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
Висвітлені деякі аспекти документаційної культури як інноваційної складової
документаційного менеджменту.

Термінологія документознавства та суміжних галузей знань [Електронний
ресурс] : збірка наук. праць / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр.; за
заг. ред В.В. Бездрабко – К.: Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – 144 с. – Режим
доступу: http://nmetau.edu.ua/file/td–2010.pdf
Збірка наукових праць містить матеріали Четвертого міжнародного науково–
теоретичного семінару «Термінологія документознавства та суміжних галузей
знань» (Київ, 2009). Статті присвячені загальній теорії термінознавства,
проблемно–тематичним аспектам термінології документознавства та суміжних
галузей знань.

Тур О.М. Проблеми стандартизації термінології в сучасному документознавстві
[Електронний ресурс] / О.М. Тур, Т.М. Шевченко. – Режим доступу:
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=39551

Чередник Л. Історичний аспект розвитку документознавства: теоретичний огляд
[Електронний ресурс] / Л. Чередник, Я. Савик // Актуальні питання
документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матер. І
Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред.
В. Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. – C. 92-97. – Режим доступу:
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–dokumentoznavstva–ta–
informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
У статті розглядається теоретичне дослідження історичного аспекту розвитку
документознавства як самостійного напрямку наукової діяльності; проаналізовано
наукові праці відомих учених щодо структури документознавства.

Швецова-Водка Г.
Розвиток поглядів щодо поняття “документологія”
[Електронний ресурс] / Г. Швецова–Водка // Термінологія документознавства та
суміжних галузей знань : збірка наук. праць / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
Ін–т держ. упр.; за заг. ред В.В. Бездрабко – К.: Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. –
С. 82-89. – Режим доступу: http://nmetau.edu.ua/file/td–2010.pdf
Висвітлено виникнення та історичний розвиток поняття «документологія».
Обґрунтовується трактування документології як циклу (комплексу) наукових
дисциплін, що досліджують функціонування документальних комунікацій.

Швецова–Водка Г. Структура документознавства і його місце серед суміжних
наукових дисциплін [Електронний ресурс] / Г. Швецова–Водка // Студії зтві арх.
справи та документознавства. – Т. 12. – К., 2004. – Режим доступу:
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ
Акімов О. Історіографія вивчення документаційних систем та потоків вищих
навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Акімов, Т. Лугова // Актуальні
питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб.
матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред. В.Г.
Спрінсяна. – Одеса, 2015. – C. 64-70. – Режим доступу:
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–dokumentoznavstva–ta–
informatsiynoyi–diyalosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
У статті узагальнено досвід вивчення документаційних систем та потоків ВНЗ в
Україні, визначені основні напрямки, протиріччя та перспективи вивчення питань
документаційного менеджменту ВНЗ.
Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та
інновації [Електронний ресурс] : зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса,
19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015.– 505 с. – Режим
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–dokumentoznavstva–ta–
доступу:
informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
Збірник укладено на основі матеріалів конференції студентів, аспірантів та
молодих науковців з проблем документознавства, інформаційної діяльності,
соціальної комунікації, інформаційного забезпечення освітніх процесів,
інформаційного менеджменту в організаціях та прикладних аспектів застосування
інформаційних технологій.
Барабаш В.А. Проблеми становлення та розвитку документознавчої освіти і науки в
Україні в інтерпретаціях сучасних вітчизняних учених [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:http://inb.dnsgb.com.ua/2014–4/2.pdf
У статті проаналізовано зміст і структуру навчальних посібників відомих
науковців, досвідчених педагогів, які, грунтуючись на засадах і здобутках класичного
документознавства, презентують сучасні проблемні питання історії теорії науки
про документ.
Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний
розвиток [Текст] : [монографія] / В.В. Бездрабко ; КНУ ім. Т. Шевченка.– К. :
Четверта хвиля, 2009.– 720 с.
Досліджено історію становлення та розвитку документознавства як наукової та
навчальної дисципліни в Україні та другій половині XX ст. – на початку XXI ст.
Висвітлено історичні передумови, основні тенденції та напрями еволюції
документознавства, визначено основні завдання науки на сучасному етапі.

Розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми документознавства,
зокрема, класифікації, уніфікації та стандартизації документів і запровадження
досягнень зарубіжного досвіду керування документаційними процесами. Зроблено
огляд розвитку основних напрямів теорії документознавства, особливу увагу
приділено
теорії
класичного
документознавства
К.Г.
Мітяєва
та
документологічним ідеям П. Отле.
Бездрабко В.В. Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи
розвитку [Текст] / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2008. – № 6.–
С. 165–182.
У статті проаналізовано сучасні концеппії розвитку документознавства.
репрезентовані працями провідних українських дослідників. Висвітлені особливості,
відмінності та подібності тлумачення змісту документзнавства.бачення структури
дисципліни, обєктно–предметної сфери, міждисциплінарних звязків, а також
перспектив розвитку.
Гнездовська Г. Аналіз сучасного стану стандартизації документно–інформаційної
сфери діяльності [Електронний ресурс] / Г. Гнездовська, Н. Масі // Актуальні
питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб.
матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред.
В.Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. – C. 87-89. – Режим доступу:
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–dokumentoznavstva–ta–
informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
У статті міститься аналіз сучасного стану стандартизації документів
інформаційної сфери діяльності.
Клименко О.В. Документаційне забезпечення роботи ВНЗ в умовах Болонського
процесу [Електронний ресурс] / О. В. Клименко // Інформаційна освіта та
професійно-комунікативні технології XXI століття : матер. VI Міжнар. наук.-практ
конф., Одеса, 12-14 верес. 2013 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсян. – Одеса :
Симэкс-Принт, 2013. – С. 123-125. – Режим доступу:
http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iopktXXI/123–125.pdf
Проаналізовані основні форми організації роботи з документами у вищих
навчальних закладах в умовах Болонського процесу.

Назаренко Н.В. Фахові видання з документознавства в
сучасній Україні
[Електронний ресурс] // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні
технології XXI століття : матер. VI Міжнар. наук.-практ конф., Одеса, 12-14 верес.
2013 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсян. – Одеса : Симэкс-Принт, 2013. – С. 140-143. –

Режим доступу: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iopktXXI/140–143.pdf
У статті проаналізовані фахові видання з документознавства в сучасній Україні :
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Студії з архівної справи
та документознавства», «Вісник Книжкової палати» та «Вісник Харківської
державної академії культури».
Сидун І. Основні надбання вітчизняного документознавства в розробці теорії
документальних комунікацій [Електронний ресурс] / І. Сидун // Актуальні питання
документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матер.
І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред.
В.Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. – C. 15-20. – Режим доступу:
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–dokumentoznavstva–ta–
informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
Розглянуте питання розробки теорії документальних комунікацій у вітчизняному
документознавстві. Досліджено комунікації взагалі та соціально–інформаційні
комунікації зокрема, у розрахунку на їхнє використання для характеристики
документальної комунікації як об'єкта загальної теорії документології.

Слободяник М.С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній
Україні
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://blog–doc–
edu.blogspot.com/2014/05/blog–post_19.html

Спрінсян В.Г. Сучасний розвиток документознавства в Україні і його особливості
[Електронний ресурс] / В.Г. Спрінсян, Д.В. Зубкова. – Режим доступу:
http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iopktXXI/076–081.pdf
У статті розглядаються сучасні особливості документознавства в Україні.
Охарактеризовані загальні форми зберігання документів та актуальні питання
щодо поліпшення діловодства та документообігу в Україні.
Українське документознавство (1991–2011) : наук. – допом. бібліогр. покажчик
[Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. Б-ка України ; уклад.
М.С. Слободяник, О.А. Політова. – К., 2012. – 176 с. – Режим

доступу:http://nplu.org/storage/files/d–91–11.pdf

Штепа Л. Організація діловодства та сучасне діловодство в Україні / Л. Штепа //
Незалежний аудитор. – 2012. – № 8. – С. 75-82. – Режим доступу: http://n–
auditor.com.ua/uk/component/na_archive/533?view=material

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ ТА ДОКУМЕНТООБІГ
Величкевич М.Б. Електронний документообіг, тенденції та перспективи / М.Б.
Величкевич, Н.В. Мітрофан, Н.Е. Кунанець [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20146/1/7–44–53.pdf
Проаналізовано системи електронного документообігу та їхню організацію,
наведено основні вимоги до систем електронного документообігу і подані
пріоритетні завдання таких систем. Сформульовані загальні принципи побудови і
функціонування інтегрованої системи електронного документообігу та перешкоди,
які виникають у процесі їх встановлення. Перераховано можливості, які надає
автоматизація документообігу.
Кавюк К. Підходи до визначення поняття «електронний документ»
[Електронний ресурс] / К. Кавюк. – Режим доступу:
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14192/1/12_36–37_maket–ena–ntb(099).pdf

Колєчкіна Л. Тенденції та проблеми розвитку електронного документообігу
[Електронний ресурс] / Л. Колєчкіна, К. Гладиш // Актуальні питання
документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матер.
І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред.
В.Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. – C. 72-77. – Режим доступу:
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–dokumentoznavstva–ta–
informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf ґ
Курташова І.В. Електронний документообіг і його особливості / І.В. Курташова
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/34/2928–elektronnij–dokumentoobig–i–jogo–
osoblivosti.html
У статті висвітлено питання, пов'язані з функціонуванням електронного
документообігу в умовах сучасного господарювання. Також визначено та
досліджено особливості цього економічного явища.
Лаба
О.
Нормативно-правове
регулювання
електронного
діловодства:
новий етап [Електронний ресурс] / О. Лаба, Сончак Б. // Актуальні питання
документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації :
зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 берез. 2015 р. / під заг.
ред. В. Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. – C. 59-64. – Режим доступу:
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–dokumentoznavstva–ta–
informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
Проаналізований новий етап нормативно–правового забезпечення електронного

діловодства в Україні. Визначені основні прогресивні кроки, урегульовані Порядком
роботи з електронними документами
у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання.
Лаба О.В. Створення документів в електронному діловодстві [Електронний
ресурс] / О.В. Лаба // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології
XXI століття : матер. VI Міжнар. наук.-практ конф., Одеса, 12-14 верес. 2013 року /
під заг. ред. В.Г. Спрінсян. – Одеса : Симэкс-Принт, 2013. – С.150-160. – Режим
доступу : http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iopktXXI/150–160.pdf
У статті виділено п’ять основних груп документів, що створюються та
опрацьовуються в електронному діловодстві. Залежно від технології електронного
документування інформаці виокремлено форми документів з електронним носієм
інформації.
Лец К. Електронний документ: перспективи системних досліджень [Електронний
ресурс] / К. Лец // Актуальні питання документознавства та інформаційної
діяльності: теорії та інновації : зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса,
19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. – C. 121-124. –
http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–
Режим
доступу:
dokumentoznavstva–ta–informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
У статті розглядається проблема дослідження феномену електронного документу
як одиниці смислової інформації .
Онищенко А. Організація роботи з електронними документами в
Україні
[Електронний ресурс] / А. Онищенко // Актуальні питання документознавства та
інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матер. І Міжнар. наук.-практ.
конф., Одеса, 19-20 берез. 2015 р. / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса, 2015. –
C. 117-121. – Режим доступу: http://www.adverta.com.ua/texts/Aktualni–pytannya–
dokumentoznavstva–ta–informatsiynoyi–diyalnosti–teoriyi–ta–innovatsiyi.pdf
Висвітлюються основні аспекти організації електронного документообігу в
Україні, нормативно–правове забезпечення цього процесу.
Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії «електронний документ»
[Електронний ресурс] / О.Е. Чекотовська // Часопис Київського університету
права. – 2012. – №2. – С. 134-136. – Режим доступу:
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/134.pdf
Розкриваються основні сучасні підходи до визначення
поняття «електронний документ». Розглядається
сутність електронного документа та його відмінність
від традиційного (паперового) документа.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН

Асеев Г. Г. Электронный документооборот [Электронный ресурс] : учебник /
Г. Г. Асеев. – К. : Кондор, 2007. – 500 с. – Режим доступу:
http://rivneosvita.org.ua/method_kabinet/biblioteka.php/Книги /Г.Г.Асеев. Электронный
документооборот/01.pdf&usg=AFQjCNHhkxlR_0p954BZp8rxsZ

Ділова українська мова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1973042038349/dokumentoznavstvo/dilova_ukrayinska_mova. –
Назва з екрану.

Карпенко О. О. Сучасне діловодство [Електронний ресурс] : навч. посібник /
О.О. Карпенко, М.М. Матліна – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. –
75 с. – Режим доступу:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEA
QFjAFahUKEwjJtunomdjHAhWJGCwKHS16ADU&url=http://faculty7.khai.edu/uploads
/editor/9/3014/sitepage_56/files/ПосібникДіловодство

Кацавець Г.М. Мова ділових паперів [Електронний ресурс] / Г.М. Кацавець, Л.М.
Паламар : підручник. – К. : Алерта. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1584072034112/dokumentoznavstvo/mova_dilovih_paperiv.
–
Назва з екрану.

Кислюк К.В. Спеціальне документознавство [Електронний ресурс] / К.В. Кислюк. –
Х. : Кондор. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/72–spetsalne–
dokumentoznavstvo–kislyuk–kv.html – Назва з екрану.
Дане видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно–
орієнтованих навчальних дисциплін.

Комова М.В. Документознавство [Електронний ресурс] / М. В. Комова. – Львів :
Тріада плюс, 2007. – 296 с. – Режим доступу:
http://vk.com/doc131767199_265878047hash=51ffe517943f72ed9d&dl=a66200442ad59c
3452

Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування [Електронний ресурс] /
З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К. : Каравела. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1435072247592/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_profesiyno
go_spilkuvannya. – Назва з екрану.

Палеха Ю.І. Загальне документознавство [Електронний ресурс] : навч. посібник /
Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Ліра–К, 2009. – 434 с. :
іл. : Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/zagalne–dokumentoznavstvo.html

Палеха Ю.І. Загальне діловодство [Електронний ресурс] / Ю.І. Палеха. – Режим
доступу:http://pidruchniki.com/1584072060524/dokumentoznavstvo/zagalne_dilovo
dstvo. – Назва з екрану.

Сельченкова С.В. Діловодство [Електронний ресурс] : практ. посібник / С.В.
Сельченкова. – К. : Інкунабула, 2009. – 480 с. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1584072056439/dokumentoznavstvo/dilovodstvo
У посібнику викладено вимоги щодо оформлення організаційно–розпорядчих
документів на основі ДСТУ 4163–2003, розглянуто питання організації
документообігу та виконання документів, їх організації у діловодстві, підготовки
документів до передавання на архівне зберігання, йдеться про особливості
організації спеціальних видів діловодства. Подано зразки складення та оформлення
службових документів, найчастіше вживаних в управлінській діяльності, та
облікових документів, зокрема номенклатур та описів справ.

Скібицька Л.Г. Діловодство [Електронний ресурс] : навч. посібник/
Л.Г. Скібіцька. – Тернопіль, 2006. – 213 с. – Режим доступу: http://uchebnik–
online.net/book/843–dilovodstvo–navchalnij–posibnik–skibicka–l–i.html
Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та правилами створення й
оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з
документами, зокрема з тими, які містять комерційну (державну) таємницю.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний
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