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ПЕРСПЕКТИВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

Прогресивний розвиток сучасного українського суспільства вимагає від 

документознавців високої кваліфікації, здатності приймати обґрунтовані 

рішення в короткі терміни. Вирішення цього завдання неможливо без 

правильно організованого обігу інформації, який забезпечують спеціалісти з 

документознавства та інформаційної діяльності. 

Важливим етапом в українському документознавстві стало заснування 

галузевої наукової інституції – Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства (1994 р.), започаткування професійної 

освіти за напрямами підготовки «Документознавство та інформаційна 

діяльність» (1995 р.). 

Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасне українське 

суспільство прогресивно наближається до нової історичної фази розвитку 

цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є інформація і знання. 

Це «інформаційне суспільство» базується на інформаційних технологіях, 

комп’ютерній техніці, автоматизації всіх сфер і галузей управління, 

документному забезпеченні.  

Мета статті – з’ясувати роль і значення фахівців з 

документознавства та інформаційної діяльності у сучасному суспільстві.   

Підготовкою фахівців з документознавства та інформаційної діяльності 

займаються Н. Кушнаренко, І. Іванова, С. Кулешов, Н. Гайсинюк, 

Ю. Столяров, Ю. Палеха, Л. Філіпова. 

У наш час постає проблема в якісно підготовлених 

висококваліфікованих фахівцях, від яких значним чином залежить якісне 

документаційне забезпечення. Фахівець-документознавець, спеціаліст у 

галузі інформації має володіти знаннями про документи всіх без винятку 



видів, різновидів і типів, а не лише про управлінські документи, як це було 

прийнято за часів підготовки діловодів.  

Підготовка сучасних кадрів є важливим державним завданням, 

оскільки саме фахівець з документознавства та інформаційної діяльності, 

володіючи зазначеними знаннями та вміннями повинен заповнити наявну і 

відчутну прогалину у сфері документального забезпечення управління. Слід 

відзначити, що сучасний керівник не уявляє собі функціонування установи 

без системи зовнішніх і і внутрішніх комунікацій, які є невід’ємною 

частиною інформаційної діяльності, а ефективне управління ними – 

запорукою успішного розвитку установи. 

Сьогодні постала проблема вдосконалення рівня професійної 

підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, 

оскільки висуваються нові сучасні вимоги до зазначених фахівців – знання 

державної мови, використання нових комп’ютерних технологій, державних 

стандартів у галузі діловодства, організація сучасної ділової комунікації. 

Крім вивчення навчальних дисциплін, що визначені стандартом, 

майбутній фахівець повинен мати досконалу теоретичну та практичну 

підготовку з фахових дисциплін, особливо з документознавства, діловодства, 

документаційного забезпечення управління персоналом. Слід зазначити, що 

формування моделі фахівця з документознавства 

  Таким чином, виникає необхідність в комплексній підготовці 

фахівців, спрямованості на формування професійних знань, умінь та навичок, 

процесів документування та організації роботи з документами у професійній 

діяльності. 

Перспективність спеціальності «Документознавство та інформаційна 

діяльність»зумовлена такими чинниками: важливою роллю документа в 

сучасному суспільстві; впливом інформаційних процесів у різновидах 

людської діяльності. Сьогодні прогресивно створюються інформаційно-

аналітичні підрозділи, рекламні агентства, стрімко відкриваються центри 



науково-технічної інформації. Отже, посилюється значення високоякісного 

документаційного забезпечення у сучасному інформаційному суспільстві. 

Випускники ВНЗ за зазначеною спеціальністю зорієнтовані на роботу в 

державних органах управління, інформаційних агентствах, у центрах 

науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації, науково-

освітніх установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах 

державних і комерційних організацій; у сфері засобів масової інформації, 

рекламних фірмах, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ. 

Зараз в Україні популярність підготовки фахівців зі спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність» значно зростає. 
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