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Передмова

Сучасне суспільство все більше потребує кваліфікованих спеціалістів з
такої важливої сфери управлінської діяльності як референтна справа. Лише
на перший погляд може здатися, що професія секретаря-референта досить
проста і працювати ним зможе будь-хто. Заглибившись в суть справи, розуміємо, що ця праця потребує не тільки відмінних фахових знань, але і
багатьох особистих якостей, які є далеко не в кожного.
Аналіз навчально-методичної літератури з дисципліни, виданої останніми роками, свідчить про недостатність опрацювання багатьох питань і
проблем, що виникають. Потрібна певна систематизація знань, відповідність викладу матеріалу навчальним програмам. Крім того, секретар-референт — професія, яка вимагає постійної праці над своїми фаховими вміннями і навичками, бо умови роботи цього працівника постійно змінюються.
Отже, про сталість і достатність знань у цій сфері годі говорити. Наше навчальне видання по можливості враховує ці важливі аспекти.
Посібник, звичайно ж, у першу чергу потрібний студентам, які вивчають референтну справу. Безперечно, він допоможе і викладачам. Та, за авторськими переконаннями, практично жодній сучасній діловій людині не
обійтися без основ знань, викладених у роботі, оскільки всі ми так чи інакше причетні на своїх робочих місцях до управлінської діяльності, до сфери
документообігу, до проведення ділових заходів тощо. То ж не сумніваємося
в користі даного видання.
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