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У суверенній Українській державі, яка згідно з Конституцією України є демократичною, соціальною і правовою, величезного значення набуває створення
умов для утвердження правових засад в усіх сферах суспільства.
Головне завдання правової держави — створення чіткої системи функціонування державних органів, які б забезпечили якомога повнішу реалізацію чинного
законодавства. У діяльності цих органів важливе місце посідає створення і функціонування системи документів, як робочого інструменту праводілової сфери.
Для оволодіння наукою і мистецтвом документа кожен працівник праводілової
сфери, який його створює, повинен володіти відповідною теорією і практикою.
Нині підвищення рівня організації та ефективності управлінської роботи залежить
від того, наскільки раціонально поставлене діловодство в установах, організаціях, закладах та інших органах, наскільки правильно і грамотно встановлюються
офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між державами, установами,
організаціями, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.
Практична діяльність працівника праводілової сфери пов’язана з інтенсивним
усним та писемним спілкуванням, з підготовкою і складанням великої кількості
документів, з передачею та отриманням інформації в усній та писемній формах.
Це вимагає належного знання норм і правил мовлення, дотримання їх при створенні будь-якого документа в певній сфері. При роботі з документами головним
завданням працівника праводілової сфери є зміцнення і контроль за дотриманням законності у виробничій діяльності, захист конституційних інтересів і прав
людини.
Ефективність правової роботи залежить від грамотного обліку та оформлення
документації. Від того, наскільки правильно складений та оформлений документ,
організована робота з ним, багато в чому залежить своєчасне і правильне прийняття управлінського рішення.
Посібник «Документознавство. Зразки документів праводілової сфери» складається з трьох нерозривно зв’язаних елементів механізму управління:
перший — процес діловодства, що охоплює організацію та нормативноправову базу, поняття документа, класифікацію, склад реквізитів, правила їх
оформлення, контроль за виконанням документів, формування та оформлення
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документів у справи, передачу їх до архіву та зберігання, документування за сферами правоохоронних органів тощо;
другий — мовностильові особливості тексту документа: поняття літературної
мови, мовні норми та їх особливості, проблеми застосування мовних норм у праводіловій сфері, володіння якими є основою мовної культури документа, правопис
прізвищ, імен по батькові у текстах документів, правопис слів іншомовного походження, графічні скорочення та абревіатури у текстах документів тощо;
третій — зразки документів управлінської діяльності та додатки бланків
(форм) кримінально-процесуальних, адміністративних та цивільних правових
документів.
Виклад основного матеріалу доповнюють —
а) комплексні тести до кожної теми для перевірки рівня знань і засвоєння
пройденого матеріалу;
б) теми рефератів;
в) приблизний перелік питань, що виносяться для перевірки знань з даної
дисципліни;
г) короткий словник іменників чоловічого роду ІІ відміни однини у родовому
відмінку;
д) короткий тлумачний словник найуживаніших термінів праводілової сфери.
Дотримуючись правил правильного оформлення документів, добираючи ті
чи інші стилістичні конструкції, опираючись на знання мови та юриспруденції,
можна досягти високого рівня складання документів.

