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Шановні друзі!

Сердечно вітаю Вас з 10-ю річницею від дня
створення

Українського науково-дослідного інституту архівної
справи

та документознавства!

Діяльність колективу Інституту позначена
помітними досягненнями в українській архівістиці,

зокрема
у науково-методичному забезпеченні розвитку

архівної справи та діловодства.

Наукові та практичні результати досліджень
співробітників Інституту у сфері архівістики широко

відомі спеціалістам не лише
в Україні, а і в багатьох країнах світу.

Приємно відзначити, що фахівці Вашої наукової
установи приділяють велику увагу підготовці майбутніх

молодих кадрів
з документознавства та інформаційної діяльності.

Вагомий внесок зроблено Вашим колективом у підготовку
та видання навчально-методичної літератури

з архівознавства.

Бажаю Вам подальших успіхів у науковій роботі, творчої
наснаги, міцного здоров’я та родинного благополуччя.

Віце-прем’єр-міністр України            Дмитро Табачник
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Щиро вітаю колектив Українського науково-
дослідного інституту архівної справи

та документознавства
з десятиліттям!

За невеликий відрізок часу ви сформувались як провідна
науково-дослідна інституція, стали науково-методичним

центром в галузі архівної справи
та документознавства.

Вражає творчий доробок Інституту – більше 100
видань: монографії, науково-методичні, довідково-

інформаційні, періодичні та продовжувані видання, зміст
яких орієнтований на вирішення пріоритетних питань

теорії та методики архівознавства, відродження кращих
традицій української архівної періодики.

Свідченням повноцінного становлення та
життєдайності молодої установи стало відкриття у

2003 р. спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до
розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук, що дасть

можливість значно підвищити рівень наукової
кваліфікації кадрів архівної справи

та документознавства.
Наукові конференції, організовані і проведені на базі

УНДІАСД
у тісній співдружності з іншими архівними установами,

стали помітними подіями у розвитку українського
архівознавства та встановлення міжгалузевих зв’язків.

Зичу науковцям Інституту плідної та невтомної
праці, нових творчих здобутків на ниві архівної справи,

здійснення мрій і наукових планів,
міцного здоров’я, добра і щастя!

Голова Державного комітету Г. В. Боряк



7



8



9

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про нагородження працівників Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства

від 25 травня 2004 року
Київ

За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток і
зміцнення Української держави висловлюю подяку:

КУЗНЄЦОВІЙ Ларисі Василівні – старшому науковому спів-
робітнику відділу документознавства УНДІАСД
ЛОЗОВІЙ Софії Федорівні – старшому науковому спів-
робітнику відділу архівознавства УНДІАСД

З повагою
Президент України Леонід Кучма
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 червня 2004 р. № 802
Київ

Про нагородження Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України

        Кабінет Міністрів України постановляє:
        Нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
з врученням пам’ятного знака:
          за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок
у розвиток архівної справи і високий професіоналізм таких
працівників Українського науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства:

МАТЯШ Ірину Борисівну – директора

ХРИСТОВУ Наталію Миколаївну – заступника директора з
наукової роботи

КУЛЕШОВА Сергія Георгійовича – завідувача відділу
документознавства

Прем’єр-міністр України В. Янукович
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 червня 2004 р. № 3862
Київ

         Кабінет Міністрів України постановляє:
             За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю
нагородити Подякою Кабінету Міністрів України

ВАСИЛЕВСЬКОГО Миколу Олександровича – заступника ди-
ректора із загальних питань Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства

Прем’єр-міністр України Віктор Янукович

Про нагородження Подякою
Кабінету Міністрів України
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Про нагородження працівників Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства

від 15 квітня 2004 року

За вагомий особистий внесок у розвиток архівної справи, багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм

постановляю нагородити:

 Почесною грамотою Київського міського голови
із врученням пам’ятного знака

ХРИСТОВУ Наталію Миколаївну – заступника директора з наукової роботи

Подякою Київського міського голови
із врученням пам’ятного знака:

ВОЛОДІНУ Олену Павлівну – завідувачку відділу фізико-хімічних та
біологічних досліджень
МОСКОВЧЕНКО Наталію Павлівну – завідувачку відділу архівознавства
ПАВЛОВСЬКУ Надію Павлівну – провідного наукового співробітника
сектора науково-довідкового апарату та обліку документів відділу архі-
вознавства

Київський міський голова О.  Омел ьчен ко
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Міністерство культури і мистецтв України
Центральний комітет профспілки працівників культури

України

Розпорядження
від 29  квітня 2004 р.

Київ
Про нагородження працівників Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства

Почесною відзнакою “За досягнення в розвитку культури і мистецтв”
нагороджуються:

МАТЯШ Ірина Борисівна – директор УНДІАСД
ХРИСТОВА Наталія Миколаївна – заступник директора УНДІАСД

Почесною грамотою за сумлінну працю та високий професіоналізм
нагороджуються:

ВОЛКОТРУБ Ганна Кирилівна – вчений секретар УНДІАСД
ДРАГОМІРОВА Лариса Олександрівна – старший науковий співробітник
відділу архівознавства УНДІАСД
ОДИНОКА Лініна Павлівна – завідувачка сектора науково-технічної інформації
науково-інформаційного відділу УНДІАСД

Міністр Ю .  П .  Б о г уц ьк и й
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Десять років діяльності установи – перша зна-
кова дата, що зумовлює необхідність підбиття
підсумків та з’ясування перспектив її роботи. 2004
року десятилітній рубіж своєї діяльності подолав
Український науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства Державного комітету
архівів України.

Створення інституту стало своєрідною відпо-
віддю на потребу суспільства і держави в розши-
ренні історико-архівознавчих, джерелознавчих, ар-
хеографічних досліджень, реформування мережі
архівних установ, реалізації положень Закону
України “Про Національний архівний фонд і
архівні установи”. Архівна система України впер-
ше після неодноразових спроб за радянської доби
отримала галузеву наукову інституцію, покликану
забезпечити архівні установи теоретико-методич-
ною базою для здійснення їхніх основних функцій.
Найавторитетнішою установою в цій царині у най-
ближчих сусідів та власне “взірцевою моделлю”
був Всеросійський науково-дослідний інститут
документознавства та архівної справи. Відтак на
початку діяльності перед новоствореним україн-
ським інститутом було поставлено (дещо ейфорій-
не в умовах браку кадрів зі спеціальною освітою
та науковими ступенями, необхідних приміщень і
відповідного обладнання, повноцінного фінансу-
вання, затвердженого штатного розпису з 40 осіб
без інженерно-технічного персоналу) завдання
проведення теоретичних досліджень у галузі архі-
вознавства та документознавства. Водночас на
порядок денний висувалися питання розроблення
підзаконних актів до прийнятого в грудні 1993 р.
Закону України “Про Національний архівний
фонд і архівні установи України” та інших нор-
мативно-правових документів, стандартів збері-
гання та описування архівних документів, основ-
них правил роботи державних архівів, методич-
них посібників з підготовки галузевих переліків
документів зі строками зберігання, інших мето-
дичних розробок з питань діловодства, які визна-
чали передусім прикладний характер діяльності
УНДІАСД та проведення наукових досліджень як
галузевої установи відповідно до замовлень уста-
нови вищого рівня.

Попри труднощі процесу становлення інсти-
туту, діяльність якого de-facto розпочалася лише
в січні 1995 р., наукові завдання щодо створення
концепцій розвитку архівної справи і документо-

Ірина Матяш
ДЕСЯТИЛІТТЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  УНДІАСД

І  РОЗВИТОК  АРХІВНОЇ  НАУКИ  В  УКРАЇНІ

знавства в умовах інформатизації суспільства,
удосконалення методів архівознавства, осучаснен-
ня понятійного апарату та термінологічного інс-
трументарію, дослідження правових аспектів ро-
боти з документами Національного архівного фон-
ду України було вирішено. Належна увага приді-
лялася дослідженню багатоаспектних зв’язків ар-
хівознавства з науками, які складають його мето-
дологічну базу (філософія, історія), з іншими дис-
циплінами, які близькі до нього щодо об’єкта, зав-
дань і предмета дослідження (бібліотекознавство,
музеєзнавство, інформатика) чи зумовлених спе-
цифічними напрямками архівознавчих дослід-
жень (природознавчі проблеми збереженості
документів, економічні питання діяльності ар-
хівних установ).

У процесі діяльності інституту викристалізу-
валися пріоритетні напрямки досліджень: істори-
ко-архівознавчі, зумовлені їхнім аксіологічним та
когнітивним значенням, активним впливом на
формування історичної пам’яті; біографічні, ви-
кликані необхідністю поцінувати персональний
внесок архівістів у розбудову архівної справи; тер-
мінознавчі – з огляду на необхідність оновлення
й уточнення понятійного апарату архівознавства,
створення національних термінологічних архів-
них словників; хіміко-біологічні – зосереджені на
“вічній” проблемі архівів, що полягає у розроб-
ленні оптимальних засобів і способів забезпечення
збереженості архівних документів з різними ви-
дами носіїв; інформатизація архівної справи як
відповідь на виклик часу і нагальна необхідність
запровадження сучасних засобів у щодення діяль-
ності архівних установ.

Перші результати дослідження теоретико-при-
кладних проблем архівістики втілилися в роз-
роблених співробітниками УНДІАСД у співпраці
з представниками Головного архівного управління
при Кабінеті Міністрів України, академічних інс-
титутів, вищих навчальних закладів концепціях:
комп’ютеризація архівної справи, підготовка та
післядипломна освіта кадрів для архівних уста-
нов, захист національних інтересів у галузі архів-
ної справи.

Створена колективом авторів під керівництвом
д. і. н., професора Л. А. Дубровіної “Концепція сис-
темної комп’ютеризації архівної справи”(1998)1, як
відзначив нинішній Голова Державного комітету
архівів України д. і. н., проф. Г. В. Боряк, склала
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“методичний фундамент для подальших розробок”
у цьому напрямі2 . Чи не найважливішим у цьому
контексті були викладене в концепції бачення
основних етапів реалізації проекту та сформульо-
вані пропозиції щодо використання програмного
й технічного забезпечення та структури комп’ю-
терного комплексу архівної системи.

Не менш важливе значення для визначення прі-
оритетних напрямів сучасної архівної освіти в Ук-
раїні мала підготовлена тимчасовим творчим ко-
лективом у складі І. Б. Матяш (керівник), Я. С. Ка-
лакури, В. С. Лозицького, К. Т. Селіверстової “Кон-
цепція підготовки та післядипломної освіти кадрів
для архівних установ” (1998)3 . Сформульована
в цій концепції ідея створення навчально-методич-
ної бази національної архівної освіти реалізована
в процесі апробації концепції шляхом підготовки
підручників і навчальних посібників з архіво-
знавчих дисциплін. Досі не втратила актуальності
пропозиція щодо заснування спеціального Центру
архівної післядипломної освіти, хоч нині спосте-
рігається стійка тенденція до збільшення кількості
вищих навчальних закладів, у яких запроваджено
викладання архівознавства. Організація такого
центру при УНДІАСД зумовлена необхідністю
протиставити фахове викладання різноманітним
“самодіяльним” курсам перепідготовки кадрів
служб діловодства і архівів. Це також відкриває
можливість вирішити проблему систематичного
оновлення знань працівників архівів, отримання
ними додаткової спеціалізації, організації
стажування (в тому числі зарубіжного) архівістів.

У “Концепції захисту національних інтересів
в архівній справі” (автори: Л. О. Драгомірова,
К. Є. Новохатський)4  розглянуто питання прогно-
зування, виявлення й оцінки реальних та потен-
ційних загроз і дестабілізуючих чинників, розроб-
лення комплексу організаційних заходів, орієнто-
ваних на попередження, подолання, нейтралізацію
загроз, координацію дій державних органів і архів-
них установ із захисту як загальнонаціональних
інтересів, так і законних потреб конкретних юри-
дичних і фізичних осіб. Реальні пропозиції, сфор-
мульовані в концепції, стосуються комплексу за-
ходів, спрямованих на забезпечення верховенства
національних інтересів у галузі архівної справи
в умовах техногенних катастроф, політичних
і економічних криз, пріоритетним завданням яких
є вирішення питань, пов’язаних з формуванням
Національного архівного фонду України.

Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років
тематику науково-дослідної та методичної роботи
було помітно наближено до нагальних потреб
архівної практики. Зокрема зі згаданою “Концеп-

цією захисту національних інтересів в архівній
справі” тісно пов’язана “Методика грошової оцін-
ки документів НАФ” (розробники С. Г. Кулешов,
Н. М. Христова), спрямована на вирішення пи-
тань захисту законних інтересів держави, юридич-
них і фізичних осіб – власників документів На-
ціонального архівного фонду. Вона визначила по-
рядок проведення грошового оцінювання докумен-
тів НАФ на підставі загальновизнаних критеріїв
їх цінності.

Важливими напрямами роботи УНДІАСД
є теоретичні та науково–прикладні дослідження
в галузі фізико-хімічної та біологічної збереже-
ності документів НАФ, вивчення процесів ста-
ріння документів із різними носіями та засобів
продовження строків їх зберігання, удосконалення
методів консервації та реставрації документів,
забезпечення державних архівів нормативно-ме-
тодичними документами. Вирішення цих проблем
належить до компетенції відділу фізико-хімічних
та біологічних досліджень інституту (завідувач
к. б. н. О. П. Володіна).

Пріоритетним напрямом роботи відділу в умо-
вах браку національних стандартів, які б регла-
ментували правила зберігання документів НАФ,
є розроблення галузевих стандартів України:
ГСТУ 55.001–98 “Документи з паперовими носія-
ми. Правила зберігання Національного архівного
фонду. Технічні вимоги” та ГСТУ 55.002–2002
“Фотодокументи. Правила зберігання Національ-
ного архівного фонду. Технічні вимоги” і ГСТУ
55.003–2003 “Кінодокументи. Правила зберігання
Національного архівного фонду. Технічні вимоги”
(спільно з ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенично-
го). Стандарти регламентують технічні вимоги, не-
обхідні для створення оптимальних умов зберіган-
ня документів НАФ: до будівель, де зберігаються
документи, робочих приміщень архівів та облад-
нання архівосховищ, режимів зберігання; до по-
рядку організації контролю технічного та фізико-
хімічного стану документів; до комплексу заходів,
який забезпечує зберігання документів.

Вимоги пожежної безпеки до утримання тери-
торій, будівель, споруд і приміщень архівів, до ви-
користання інженерного обладнання та технічних
засобів протипожежного захисту, до контролю за
виконанням правил пожежної безпеки регламен-
тують розроблені відділом “Правила пожежної без-
пеки для державних архівних установ України”5 .

Проблемі впливу підвищеної кислотності па-
перу на процеси старіння документів присвячено
методичні рекомендації “Визначення кислотності
паперу”6, в яких докладно висвітлено поняття про
кислотність паперу, методика визначення кислот-
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ності паперу, а також наведено методи нейтралі-
зації та стабілізації кислотності паперу. Ця праця
розрахована на працівників архівів та бібліотек
України, які займаються забезпеченням збереже-
ності документів з паперовими носіями.

Довгострокова стратегія забезпечення збереже-
ності НАФ актуалізувала потребу формування за-
гальнодержавної системи архівного моніторингу,
до якої мають підключитися усі архівні установи
незалежно від їхньої категорії, підпорядкованості,
форми власності. Структуру такої системи розроб-
лено на базі інституту. Загальнодержавна система
моніторингу збереженості НАФ планується як
ієрархічна багаторівнева структура, яка має такі
рівні: 1) Центральна моніторингова служба
(ЦМС), підпорядкована безпосередньо Державно-
му комітету архівів України; 2) моніторингові
служби центральних архівів, державних архівів
областей, галузевих державних архівів та інших
архівних установ, які зберігають документи НАФ;
3) моніторингові служби окремих архівосховищ
державних архівів. Створення системи моніто-
рингу дозволить запобігти втратам документів
у кризових ситуаціях, а також попередити та-
кі втрати.

Відділ фізико-хімічних та біологічних дослід-
жень репрезентує інститут у затвердженій Кабіне-
том Міністрів України “Програмі збереження біб-
ліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки”,
основними засадами якої є створення: а) системи
єдиного загальнодержавного обліку документаль-
них пам’яток національного культурного надбан-
ня, зокрема старовинних рукописів, рідкісних і
цінних видань; б) міжвідомчих центрів консерва-
ції і репрографії при бібліотеках загальнодержав-
ного значення та державних обласних архівах;
в) системи підготовки і перепідготовки кваліфіко-
ваних спеціалістів – зберігачів і реставраторів.

Особливе місце в діяльності інституту посіда-
ють проблеми документознавства та діловодства,
дослідженням яких займається відділ документо-
знавства (завідувач д. і. н., проф. С. Г. Кулешов).
Діяльність відділу документознавства УНДІАСД
спрямовується переважно на підготовку норматив-
них та методичних документів, що забезпечують
організацію діловодства в органах державної вла-
ди, органах місцевого самоврядування, підприємс-
твах, установах та організаціях. На початку роботи
інституту (як і у подальшому) значну допомогу в
реалізації ним цього пріоритетного завдання нада-
ли провідні фахівці Головархіву України. Так, во-
ни фактично були основними укладачами виданих
під егідою галузевої наукової установи методичних
рекомендацій щодо розроблення номенклатур

справ, відомчих (галузевих) переліків документів,
а також “Переліку типових документів, що утво-
рюються в діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, інших установ, орга-
нізацій і підприємств, із зазначенням термінів збе-
рігання документів” (1997).

Перші “самостійні” методичні розробки відділу
були призначені для забезпечення організації
діловодства в архівних установах (альбом форм
документів, взірцева інструкція з діловодства,
приблизні норми часу на основні види робіт в
архівних підрозділах, планово-звітна докумен-
тація архівних установ). Ініціативно відділ почав
також досліджувати шляхом анкетування стан ор-
ганізації діловодства в центральних органах ви-
конавчої влади (1997) з метою виявлення його
проблем і врахування їх під час визначення перс-
пектив роботи й розроблення проектів норматив-
них та методичних документів. Зокрема, серед прі-
оритетних завдань в організації діловодства рес-
пондентами було зазначено необхідність її уніфі-
кації та стандартизації та вивчення можливостей
і засобів застосування систем електронного діло-
водства. Зважаючи на це, відділ підготував низку
видань оглядового та методичного характеру, в
яких узагальнювався тогочасний досвід застосу-
вання комп’ютерної техніки у діловодстві, а також
проведено семінар з цієї проблематики для пра-
цівників державних архівних установ.

Значне місце в роботі відділу займає розробка
теоретичних питань документознавства та діло-
водства, їхнього понятійного апарату, а також іс-
торії цих галузей знань. Низку статей з цієї проб-
лематики опубліковано у “Студіях з архівної спра-
ви та документознавства”, “Архівах України”,
“Віснику Книжкової палати України”, “Бібліотеч-
ному віснику” д. і. н., проф. С. Г. Кулешовим. Свої
погляди на історію документознавства, його струк-
туру та теоретичні основи вчений узагальнив у
виданій у 2000 р. монографії7. Низку питань з іс-
торії та теорії діловодства висвітлено у публікаціях
старшого наукового співробітника відділу
О. М. Загорецької.

Основну увагу співробітників відділу доку-
ментознавства зосереджено на підготовці та узгод-
женні нормативних документів, що регулюють
функціонування сфери архівної справи та діло-
водства в країні. За замовленням Держкомархіву
відділ розробив чинний Національний стандарт
України (ДСТУ 4163-2003) на оформлювання
організаційно-розпорядчих документів та видано
методичні рекомендації щодо його застосування
(2004). Наказом Дерспоживстандарту затверджено
та надано чинності з 2005 року Національному
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стандарту 2732-2004 “Діловодство й архівна спра-
ва. Терміни та визначення”. Працівники відділу
уклали “Примірну номенклатуру справ апарату
обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій”, підготовлено проект
примірної номенклатури справ апарату районної
державної адміністрації. Найвищий рівень уніфі-
кації нормативних вимог до організації діловодс-
тва в країні має відбити Закон України “Про діло-
водство”, у підготовці якого брали участь праців-
ники відділу.

Загалом низка останніх розробок інституту без-
посередньо відповідає на практичні потреби що-
денної роботи архівів. Так, 2003 р. завершено
складання та впроваджено “Правила пожежної
безпеки для працівників архівних установ”, “Нор-
мативи чисельності основного персоналу держав-
них архівів”, значним є внесок інституту, зокрема
старшого наукового співробітника Л. О. Драгомі-
рової, у підготовку “Основних правил роботи дер-
жавних архівів України” (2004). Відбувається уз-
годження “Правил охорони праці в архівних уста-
нов”, передано на затвердження до Держспожив-
стандарту справу Національного стандарту “Пра-
вила описування архівних документів”. Підготов-
лено для розгляду Методичною комісією Держком-
архіву перший варіант “Схеми класифікації доку-
ментної інформації в систематичних каталогах
державних архівів України” і опублікований для
широкого обговорення в “Студіях з архівної спра-
ви та документознавства” (т. 11).

Отже, проблематика наукових досліджень інс-
титуту на сучасному етапі тісно пов’язана зі змі-
нами, що відбулися в усіх сферах життя суспільс-
тва та держави. До стратегічних напрямків діяль-
ності інституту додалися розроблення організацій-
но-методичних засад роботи з електронною доку-
ментацією, теоретичних і практичних питань
доступу до документів Національного архівного
фонду, створення Інформаційної системи ЦФК,
розроблення методики підготовки архівних довід-
ників у рамках галузевої програми “Архівні зіб-
рання України”.

Характерною рисою діяльності УНДІАСД є тіс-
на співпраця зі спорідненими академічними інсти-
тутами, архівними установами, вищими навчаль-
ними закладами. Впродовж 1995–2004 рр. підпи-
сано угоди про співпрацю з Інститутом української
археографії та джерелознавства імені М. С. Гру-
шевського НАН України (1996), Центральною нау-
ковою бібліотекою НАН України (1996), Націо-
нальним науково-дослідним реставраційним цен-
тром Міністерства культури та мистецтв (1999),
Харківським національним університетом ім.

В. Н. Каразіна (2002), Європейським університе-
том (2002), Східноукраїнським національним уні-
верситетом ім. В. Даля (2002), Львівським націо-
нальним університетом ім. Івана Франка (2003),
Херсонським державним університетом (2003),
Чернігівським державним педагогічним універси-
тетом ім. Т. Г. Шевченка (2004).

Найближчими партнерами в науковій діяльнос-
ті УНДІАСД від часу його створення стали Інсти-
тут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського, Інститут архівознавс-
тва, Інститут рукопису та Інститут біографістики
Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського, покликані забезпечити розвиток ар-
хеографії, джерелознавства, кодикології, коди-
кографії, дипломатики, біографістики, докумен-
тознавства, окремих методичних і практичних ас-
пектів архівної справи через науково-дослідну та
інформаційну діяльність у цій галузі. Істотне зна-
чення для розвитку архівної справи мав розроб-
лений академічними інститутами спільно з Голов-
ним архівним управлінням і прийнятий 1992 р.
Державним комітетом України з питань науки і
технологій комплекс проектів, об’єднаних у прог-
раму “Книжкова спадщина України: створення
бібліографічного та археографічного реєстру і сис-
теми збереження та загальнодоступності”. Одним
із напрямів програми (“Архівна та рукописна
Україніка: Національна зведена система докумен-
тальної інформації”) стало створення бази даних
і комплексу документальних публікацій Україніки,
у якому активну участь взяв УНДІАСД.

Серйозним здобутком у галузі архівної освіти
та певним підсумком співпраці інституту з вищи-
ми навчальними закладами – Київським націо-
нальним університетом імені Тараса Шевченка та
Київським національним університетом культури
і мистецтв можна вважати навчально-методичний
комплекс з архівознавства для студентів вищих
навчальних закладів: підручник “Архівознавство”
(1-е видання 1998, 2-е – 2001), “Нариси історії ар-
хівної справи в Україні” (2002)8  та “Хрестоматія
з архівознавства” (К., 2003). Статус навчального
посібника отримав і перший український терміно-
логічний тлумачний нормативний словник “Ар-
хівістика” (1998) – колективна праця, здійснена
під керівництвом К. Є. Новохатського9. Продов-
жив цей ряд біобібліографічний довідник “Україн-
ські архівісти” (1998–2001 рр.), мета якого поля-
гала передусім у з’ясуванні внеску кожного поко-
ління архівістів у формування суспільної значу-
щості архівної спадщини, здобутків та прорахун-
ків в управлінні галуззю, в аналізові теоретичних
досягнень українських архівознавців як складової
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світового досвіду розвитку архівістики, піднесенні
соціального рейтингу професії архівіста. Най-
ближчим часом планується виправлене й допов-
нене видання довідника за Національною програ-
мою випуску соціально значущих видань.

Кінець 1990-х років у діяльності інституту по-
значений зміцненням творчих зв’язків із зарубіж-
ними колегами: Всеросійським науково-дослідним
інститутом документознавства та архівної справи,
Білоруським науково-дослідним інститутом до-
кументознавства та архівної справи. Тристоронню
українсько-російсько-білоруську угоду про спів-
працю в галузі архівознавства та документознав-
ства було підписано 2 листопада 1999 р. Її пред-
метом стали повномасштабна співпраця у здійс-
ненні спільних науково-дослідних робіт, видання
збірників документів та наукових праць, прове-
дення науково-практичних конференцій, семіна-
рів, симпозіумів, взаємне рецензування науково-
дослідних робіт і дисертацій, інформування про
планові роботи та заходи (конференції, семінари
тощо), обмін бібліографічною і реферативною ін-
формацією в галузі документознавства та архівної
справи, а також науково-методичними розробками
з усіх напрямків діяльності.

Робота над спільними проектами з підготовки
путівника “Архіви російської православної церк-
ви в Росії, Україні, Білорусі” та енциклопедич-
ного довідника з архівознавства поєднує відділ
архівознавства УНДІАСД (завідувач к. і. н.
Н. П. Московченко) з Історико-архівним інститу-
том Російського державного гуманітарного уні-
верситету. Зокрема Центр архівознавчих дослід-
жень Історико-архівного інституту РДГУ бере
активну участь у підготовці архівознавчого ен-
циклопедичного довідника, підготовку якого
розпочато на базі відділу архівознавства
УНДІАСД 1997 р. за підтримки Міністерства
культури та мистецтв України із залученням
провідних фахівців Національної академії наук
України, вищих навчальних закладів, архівних
установ, музеїв та бібліотек (у чому числі зару-
біжних). Мета створення енциклопедичного ви-
дання з архівознавства, вихід якого заплановано
на 2005 р., полягає в узагальненні досягнень віт-
чизняної архівної науки й визначення її місця се-
ред інших галузей історичної науки та суміжних
дисциплін, репрезентації історичного досвіду ук-
раїнських архівів та їхніх видатних пред-
ставників, з’ясування ролі архівістики України
в світовому архівному просторі. Досягнення по-
ставленої мети уможливлює звільнення впродовж
останнього десятиліття гуманітарних наук від
“класичних радянських ідеологем”, “повернен-

ня” імен і праць видатних українських архівістів,
розширення доступу до архівної інформації.

Результатом співпраці з Гомельським держав-
ним університетом імені Ф. Скорини на підставі
угоди, підписаної 1999 р., стала підготовка біб-
ліографії та реєстру архівних фондів, у яких збе-
рігаються документи про життя та діяльність
видатного історика, архівознавця, педагога М. В. Дов-
нар-Запольського10, участь співробітників інститу-
ту в Довнарівських читаннях (Речиця, Республіка
Білорусь) та викладачів університету в наукових
конференціях, які проводилися на базі УНДІАСД.

Результативність наукової співпраці УНДІАСД
з зарубіжними архівознавцями засвідчує й видав-
нича діяльність інституту. Для поширення науко-
вих ідей у галузі архівної справи, публікації ре-
зультатів наукових досліджень в галузі теорії та
методики архівознавства, документознавства, спе-
ціальних історичних дисциплін, публікації архів-
них документів 1996 р. було засновано науковий
щорічник УНДІАСД “Студії з архівної справи та
документознавства”, археографічний щорічник
“Пам’ятки” (1998), серійні видання “Історія ар-
хівної справи: спогади, дослідження, джерела”,
“Архівні та бібліографічні джерела української іс-
торичної думки” (1998), міжвідомчий науковий
збірник “Архівознавство. Археографія. Джерело-
знавство” (1999). Членами редакційних колегій
цих видань є М. В. Ларін, Є. В. Старостін (Росій-
ська Федерація), В. В. Федосов, М. Ф. Шумейко
(Республіка Білорусь), у щорічнику “Студії з ар-
хівної справи та документознавства” спеціальний
розділ присвячено питанням розвитку архівної
справи в зарубіжних країнах, на сторінках періо-
дичних видань інституту систематично друкую-
ться статті російських, білоруських, польських, ні-
мецьких, канадських авторів.

Важливим чинником розвитку архівознавчої
думки та активною формою підвищення кваліфі-
кації архівістів у другій половині 1990-х років ста-
ли міжнародні та всеукраїнські конференції, тра-
диція систематичного проведення яких була від-
роджена інститутом. Проблематика конференцій,
як правило, відповідає пріоритетним проблемам
архівної справи. Так, у ході конференції “Україн-
ське архівознавство: історія, сучасний стан та пер-
спективи” (1996) розглядалися актуальні питання
архівного будівництва, шляхи розвитку архіво-
знавства як науки в незалежній Україні, проблеми
викладання архівознавчих дисциплін. На науковій
конференції “Архівна та бібліотечна справа в Ук-
раїні 1917–1921 рр.” (1997) обговорювалися про-
фесійні проблеми архівної та бібліотечної справи
на сучасному етапі. Питання забезпечення збере-
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женості архівних документів аналізувалися на
Міжнародній науковій конференції “Національна
архівна спадщина: проблеми збереженості” (1999).
Ширшому залученню молоді до розроблення пріо-
ритетних тем архівознавства, вивчення історії ар-
хівної справи, розширення діапазону використан-
ня архівної інформації сприяла наукова конферен-
ція молодих дослідників “Архів і особа” (1999).
Визначення магістральних напрямків розвитку ар-
хівної справи задля досягнення важливих страте-
гічних цілей державної політики у галузі культури:
збереження і примноження національного архів-
ного фонду, створення єдиного електронного рет-
роспективного інформаційного простору та забез-
печення умов доступу до нього, удосконалення га-
лузевої нормативно-правової бази, підготовка фа-
хівців та післядипломна освіта архівістів, розши-
рення міжнародного співробітництва з метою
зміцнення авторитету українських архівних уста-
нов, які володіють значним науковим та кадровим
потенціалом, стало головною метою Міжнародної
наукової конференції “Архіви – складова інфор-
маційних ресурсів суспільства” (2001). Вперше за
межі Києва було винесено Міжнародну наукову
конференцію “Архіви і краєзнавство: шляхи інтег-
рації” (2003), яка відбулася у мм. Дрогобичі та
Трускавці Львівської області. На ній було окрес-
лено термінологічні проблеми архівознавства та
краєзнавства, з’ясувано шляхи взаємодії та мож-
ливості використання архівної інформації в крає-
знавчих дослідженнях, привернуто увагу україн-
ських та зарубіжних дослідників до вивчення іс-
торії міст і містечок України, актуалізувано пи-
тання ретельного збереження архівних документів
як скарбниці пам’яті та підґрунтя історичних та
краєзнавчих досліджень.

Підвищенню рівня наукових досліджень у га-
лузі архівної справи сприяє удосконалення роботи
Галузевої служби науково-технічної інформації,
функції якої виконує з 1999 року сектор науково-
технічної інформації (завідувач к. пед. н. Л. П. Оди-
нока) науково-інформаційного відділу УДНДІАСД.
Основне завдання ГС НТІ полягає у вивченні та
аналітико-синтетичному опрацюванні інформа-
ційного потоку з питань архівної справи та до-
кументознавства, організації функціонування
Довідково-інформаційного фонду.

Галузева служба НТІ, крім своїх основних зав-
дань, здійснює бібліографічний супровід web-сто-
рінки Держкомархіву, систематично видає елект-
ронний інформаційно-бібліографічний бюлетень,
надає науково-методичну допомогу службам НТІ
державних архівів. Вагомим результатом роботи
ГС НТІ стало розроблення галузевого стандарту

“Галузева система науково-технічної інформації
з архівної справи та документознавства. Струк-
тура та основні напрями функціонування” (2004).

Яскравою подією в житті інституту стало ство-
рення вперше в історії української архівістики в
травні 2003 року спеціалізованої ради із захисту
кандидатських дисертацій із правом приймати до
розгляду і проводити захисти дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата історичних
наук зі спеціальностей 07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисцип-
ліни і 07.00.10 – документознавство, архівознав-
ство. Впродовж року діяльності ради відбулося 10
захистів дисертацій співробітниками архівних
установ України: Ф. А. Винокуровою, Т. А. Кли-
менко, В. П. Купченко, Н. П. Павловською, та ви-
щих навчальних закладів: Т. Ю. Лютою, І. М. Ма-
гою, В. П. Тельвак, І. Р. Філіппенко, О. В. Вербо-
вим, К. А. Віслобоковим. Другий рік в інституті
функціонує заочна аспірантура, покликана забез-
печити архівну систему науковими кадрами вищої
кваліфікації. Аспірантами УНДІАСД є передусім
працівники державних архівних установ.

Значно якісно зміцнився, попри скорочення до
38 осіб, штат УНДІАСД. Нині в інституті працю-
ють 6 докторів наук, 9 кандидатів наук, з яких 6
мають вчене звання професора, 3 – доцента та
старшого наукового співробітника. Мета та основ-
ні напрямки діяльності інституту, сформульовані
на принципово новому науковому підґрунті, знай-
шли відображення у новій редакції Статуту
УНДІАСД. Було уточнено й структуру інституту,
яка нині включає відділи архівознавства (завідувач
к. і. н. Н. П. Московченко) із сектором науково-
довідкового апарату та обліку документів (завіду-
вач к. і. н. С. Л. Зворський), документознавства
(завідувач д. і. н., проф. С. Г. Кулешов), фізико-
хімічних та біологічних досліджень (завідувач к.
біол. н. О. П. Володіна) та науково-інформаційний
(завідувач д. і. н., проф. А. М. Катренко) із секто-
ром науково-технічної інформації (завідувач
к. пед. н. Л. П. Одинока).

Загалом за 10 років в інституті відбулися певні
позитивні зміни в удосконаленні планування, ор-
ганізації проведення наукових досліджень, доборі
та розстановці наукових кадрів. При цьому чи не
найсерйознішою проблемою залишається невідпо-
відне матеріально-технічне забезпечення його та
низький рівень заробітної плати науковців, а най-
більшим здобутком – колектив наукців, здатних до-
лати труднощі. Тісне співробітництво УНДІАСД
з українськими та зарубіжними вищими навчаль-
ними закладами, академічними інститутами, яск-
раво виражені інтеграційні тенденції в їхній діяль-
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ності, розроблення актуальних питань архівної
науки і практики, запровадження нових техно-
логій та заснування спеціальних архівознавчих
видань як каналів професійної комунікації спря-
мовані на позитивну перспективу функціонуван-
ня галузі XXI ст.
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Тетяна Клименко
МІСЬКІ І РАЙОННІ ДЕРЖАВНІ АРХІВИ ЧЕРКАЩИНИ В СИСТЕМІ

ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Упродовж останнього десятиліття значно по-
силилася увага до проблем формування національ-
ної самосвідомості та історичної пам’яті, науко-
вого осмислення історичного розвитку суспільст-
ва. В реалізації процесу становлення та розвитку
людської особистості суттєвим фактором висту-
пають архіви України. Сучасний етап розвитку ар-
хівної справи на Черкащині розпочався з 1991 р.
Мережу державних архівних установ області скла-
дають Державний архів Черкаської області, 20 ар-
хівних відділів райдержадміністрацій та 6 –
міських рад.

Незалежний етап української державності, за-
кономірний інтерес до нашого історичного мину-
лого, підвищення важливості інституту власності,
формування правової держави, реформування еко-
номіки, особливості соціально-політичного, еко-
номічного і духовного розвитку держави стали ак-
тивно впливати на включення архівної спадщини
в наше повсякденне життя. У зв’язку з цим органи
виконавчої влади та самоврядування в області
здійснили ряд практичних заходів з метою сис-
темного зміцнення архівної галузі та її установ,
серед яких були структурні, матеріальні, штатні,
фінансові складові: видано 33 розпорядження та
9 рішень, 5 ухвал сесій районних рад, 2 – сесій
міських рад, 3 – міськвиконкомів. Вимоги цих до-
кументів виконуються, що суттєво позитивно по-
значилося на роботі архівних установ. Реалізація
завдань, визначених розпорядчими документами
райдержадміністрацій, міських рад, затверджени-
ми планами заходів та програмами, сприяла

поліпшанню організації роботи архівних відділів,
зміцненню їх матеріально-технічної бази,
значному покращенню рівня роботи архівних
підрозділів підприємств, установ, організацій
області, завершенню упорядкування документів
колишніх колективних сільськогосподарських
підприємств. Значно покращати умови зберігання
документів в архівних установах області деякою
мірою вдалося в ході проведення громадського
огляду стану забезпечення схоронності документів
НАФ упродовж 1995–1997 рр.

У 2001–2003 рр. архівними відділами було по-
дано райдержадміністраціям, їхнім управлінням
та відділам, районним радам, міськвиконкомам
192 доповідні записки та інформації, в яких об-
грунтовувалася необхідність створення Трудових
архівів, вносилися конкретні пропозиції щодо
зміцнення матеріально-технічної бази, посилення
протипожежного захисту архівів, поліпшення фі-
нансування архівних установ, розв’язання проб-
лем у роботі з упорядкуванням документів уста-
нов – джерел комплектування, незадовільного опа-
лення приміщень архівних відділів та ін. За ре-
зультатами їхнього розгляду було вжито низку
заходів, що суттєво покращало діяльність архівних
відділів: 9 – отримали нові, значно кращі примі-
щення; за спеціальним проектом побудовано при-
міщення архівного відділу Лисянської райдерж-
адміністрації; активно здійснюється облаштуван-
ня нового приміщення архівного відділу Черкась-
кої райдержадміністрації; в деяких архівних від-
ділах модернізовано охоронно-пожежну сигна-
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лізацію; встановлено додаткове стелажне облад-
нання. В Жашківському, Смілянському, Уман-
ському, Городищенському архівних відділах зап-
роваджено посади спеціалістів ( на 1 січня 1991 р.
ця посада була тільки в Черкаському міському
архіві)1.

Незважаючи на певні зрушення, загальний рі-
вень матеріально-технічної оснащення архівних
установ не відповідає сучасним вимогам, що по-
в’язано з обмеженим бюджетним фінансуванням.
Про це свідчить і мінімальна забезпеченість ар-
хівних відділів сучасними технічними засобами
та примітивним протипожежним обладнанням.
Комп’ютерним обладнанням забезпечені лише ар-
хівні відділи Черкаської міської ради, Жашківської,
Канівської, Корсунь-Шевченківської, Тальнівської,
Чигиринської, Шполянської райдержадміністра-
цій, ксероксами – архівні відділи Черкаської місь-
кої ради та Драбівської райдержадміністрації2.
У 8-ми архівних відділах не функціонує пожежна
сигналізація через відсутність коштів для оплати
вартості її обслуговування, два архівних відділи
розташовані в приміщеннях, які потребують по-
кращання умов зберігання документів. Проте, зав-
дячуючи наполегливій праці, архівні установи об-
ласті в останні роки нагромадили позитивний дос-
від роботи з контролю за організацією документів
у діловодстві архівних підрозділів підприємств,
установ і організацій, забезпечення збереженості
документів НАФ, вироблені методи та форми цієї
роботи. Важливе значення надається забезпечен-
ню установ нормативно-методичними посібника-
ми, основним з яких є “Правила роботи архівних під-
розділів органів державної влади, місцевого само-
врядування, підприємств, установ і організацій”.

Найпоширенішими формами контролю архів-
них установ за організацією документів у діло-
водстві установ є комплексні, тематичні та конт-
рольні перевірки. Комплексні перевірки проводя-
ться не рідше одного разу на 5 років, контрольні –
після закінчення строків, визначених архівною ус-
тановою для усунення недоліків і виконання ре-
комендацій за результатами комплексних та тема-
тичних перевірок, тематичні – за необхідністю і
пов’язані із збиранням відомостей для розробки
методичних посібників, підготовкою доповідей,
повідомлень та ін. Перевірки проводяться як в од-
ній установі, так і в системі установ відповідно
до складеного плану, до якого включено конкретні
питання перевірки та строки її проведення, що зат-
верджується керівником органу виконавчої влади
або органу самоврядування і погоджується з керів-
ництвом установи, в якій буде проводитися пере-
вірка. Виконання пропозицій щодо поліпшення

організації документів у діловодстві установ, від-
значених у довідках, контролюється архівними ус-
тановами. Для дієвішого контролю за виконанням
пропозицій та рекомендацій архівних установ за
результатами перевірок, на нашу думку, у архівних
відділах слід вести контрольну картотеку із вка-
зівкою на картці, заведеній для кожної установи,
рекомендацій щодо удосконалення організації до-
кументів у діловодстві та строку її виконання.
Картки слід розташовувати у картотеці згідно із
рекомендованим строком виконання.

Поліпшенню організації документів у діловод-
стві установ певною мірою сприяє обмін досвідом.
Узагальнення та поширення передового досвіду
роботи установ здійснюється шляхом складання
організаційно-методичних та інформаційних до-
кументів (доповідей, листів та ін.), проведення екс-
курсій в установи із зразковою організацією  діло-
водства, використання засобів масової інформації
(радіо, телебачення, преси), організації виставок.
Постійне удосконалення роботи архівних установ
по контролю за організацією документів у діло-
водстві підприємств, організацій та установ
сприяє значному поліпшенню його стану, забез-
печенню повноцінного складу документів, що над-
ходять на державне зберігання.

Постійний взаємозв’язок між архівними від-
ділами та архівними підрозділами установ здійс-
нюється шляхом консультацій, які надаються
начальниками архівних відділів як по телефону,
так і, за необхідністю, безпосередньо в установі:
надання практичної і методичної допомоги у скла-
данні описів, створенні науково-довідкового апа-
рату до них, перескладанні номенклатур справ,
підготовці справ для передачі на державне збері-
гання, розробці інструкцій з діловодства, положень
про ЕК та архівний підрозділ, проведенні пере-
вірки наявності справ у архівному підрозділі
установи та забезпеченні їх збереженості. Так,
з 1659 установ – джерел комплектування архівних
відділів – 1320 мають погоджені зведені номенк-
латури справ, 1365 – повністю описали документи
постійного зберігання за встановлені строки та
затвердили описи на ЕПК Держархіву області.

Протягом останніх трьох років в установах об-
ласті проведено значну роботу щодо організації
діловодства у нових умовах. Архівні відділи
райдержадміністрацій та міських рад прийняли
на зберігання 32518 архівних справ. Це, по суті,
значна за обсягом і якістю інтенсивність комплек-
тування документальною базою з історії регіону.

Цілеспрямовано проводиться робота з удоско-
налення науково-довідкового апарату в державних
архівних установах. У 1995–1996 рр. в ході
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громадського огляду стану збереженості
документів НАФ в архівних установах проведено
звірку облікових документів, складено понад
100 історичних довідок до фондів3.

Домогтися своєчасного впорядкування доку-
ментів установ за встановлені роки вдається також
за допомогою госпрозрахункових груп, що функ-
ціонують при 7-ми архівних відділах, які прово-
дять науково-технічне опрацювання документів
перед підготовкою їх до передачі на державне збе-
рігання. Виробнича діяльність госпрозрахункових
відділів здійснюється відповідно до річного вироб-
ничо-фінансового плану, який складають на підс-
таві листів-заявок установ на науково-технічне
впорядкування документів.

Формування Національного архівного фонду
здійснювалося в непростих умовах. У наш дина-
мічний час відбулися значні зміни в характері та
засадах діяльності багатьох установ. Не залишив-
ся поза увагою і недержавний сектор документо-
творення. Фінансова неспроможність установ-
фондоутворювачів ускладнила науково-технічне
опрацювання їхніх документів, що призвело до
нестабільності у роботі госпрозрахункових груп,
скорочення кількості та ліквідації їх у 1993–
1994 рр. в архівних відділах Золотоніської, Смі-
лянської, Уманської міських рад та Городищенсь-
кої, Драбівської, Звенигородської, Канівської, Ка-
теринопільської, Лисянської, Маньківської, Таль-
нівської, Уманської, Чигиринської, Чорнобаївської
райдержадміністрацій. Проте і за таких умов
архівні відділи підтримували належний рівень
упорядкованості документів установ та планово
комплектувались управлінською документацією,
а також фото-, фоно-, відеодокументами та
документами особового походження.

Протягом останніх років архівні установи
вирішували проблему тимчасового зберігання
документів ліквідованих підприємств, організацій,
установ, що діяли на їхній території, паралельно
ініціюючи питання щодо створення архівних ус-
танов для централізованого тимчасового зберіган-
ня документів, нагромаджених у процесі доку-
ментування службових, трудових або інших пра-
вовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших
архівних документів, що не належать до Націо-
нального архівного фонду (Трудовий архів). У
2001–2003 рр. до архівних установ прийнято на
зберігання 7610 справ з особового складу. У 2003–
2004 рр. в області створено перші чотири Трудових
архіви у Драбівському, Жашківському, Чигирин-
ському, Шполянському районах. Незабаром
питання про створення таких архівних установ
буде винесено на розгляд Смілянської міської ради

та семи районних рад. Таких значних позитивних
результатів досягнуто завдяки наполегливій
організаційній роботі державних і комунальних
архівних установ області.

Велика увага приділяється підвищенню квалі-
фікації працівників діловодних служб та архівних
підрозділів. З цією метою архівні відділи прово-
дять семінари-наради з секретарями, завідувачами
канцелярій, іншими відповідальними особами за
архіви та діловодство, головами експертних комі-
сій установ.

У 1997–2003 рр. проведено 427 семінарів і
нарад на яких аналізувалася робота архівних під-
розділів та діловодних служб установ, результати
розгляду описів справ експертно-перевірною комі-
сією Держархіву області, пропагувався досвід ро-
боти кращих архівних підрозділів м. Умані, про-
водилися практичні заняття з широкого кола пи-
тань. Особливий інтерес викликали екскурсії до
архівосховищ, що сприяло, на наочних прикладах,
кращому засвоєнню передового досвіду роботи.
Розглядалися проблеми зберігання документів з
особового складу ліквідованих установ, здійснен-
ня паспортизації архівних підрозділів, оформлен-
ня службових документів, питання оформлення
довідок соціально-правового характеру4.

За останні роки значно активізувалась інфор-
маційна діяльність архівних установ. Зростає ін-
терес до інформації, що міститься в архівних
документах. Для зацікавлених установ архівними
відділами щорічно готується близько 20-ти
ініціативних інформувань. Виконання запитів
громадян та установ завжди було важливим на-
прямом діяльності архівів. За роки незалежності
архівні установи області виконали близько 30 тис.
запитів5. Перебудувавши свою роботу, вони впо-
ралися з виконанням великого потоку заяв, біль-
шість з яких складали запити про насильне виве-
зення громадян на примусові роботи до Німеч-
чини, майнові питання, стаж роботи, нагород-
ження урядовими відзнаками, підтвердження ві-
домостей актів цивільного стану, перебування в
евакуації, роботу та участь у партизанському русі
під час Великої Вітчизняної війни, реабілітацію
жертв політичного терору 1937–1938 рр.

Завдяки активізації діяльності архівних установ
в останні роки значно покращалася ситуація в ар-
хівній галузі області, зріс їхній авторитет, змінило-
ся на краще ставлення керівників місцевих органів
виконавчої влади, органів самоврядування, під-
приємств, установ та організацій до архівної спра-
ви, посилилося їхнє розуміння важливості збере-
ження архівних документів для майбутніх поко-
лінь. В архівних установах області працює чимало
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фахівців, для яких турбота про збереження доку-
ментів стала змістом їхнього життя. Розвиток ар-
хівної справи на Черкащині відбувається в кон-
тексті реалізації державної політики у сфері архів-
ного будівництва. Важливий вплив на нього
мають загальні процеси демократизації і форму-
вання правової держави. Архівні установи пос-
тійно дбають про застосування  найефективніших
в сучасних умовах форм та методів роботи.

1 Держархів Черкаської обл., ф. Р-2635, оп. 1, спр. 675,
арк. 27; спр. 746, арк. 22; спр. 765, арк. 26.

2 Там само, спр. 791, арк. 24.
3 Там само, спр. 675, арк. 28; спр. 746, арк. 24; спр. 765,

арк. 27.
4 Там само, спр. 765, арк. 27; спр. 791, арк. 25; спр. 812,

арк. 24; спр. 834, 57.
5 Там само, спр.  675,  арк. 26;  спр. 746 , арк . 21;

спр. 791, арк. 22, спр. 765, арк. 25; спр. 812, арк. 22;
спр. 834, арк. 7.

Жодне суспільство не в змозі зберегти всю ство-
рювану ним документацію, тому питання відбору
документів для подальшого зберігання завжди бу-
ли в полі зору державної влади. Спочатку відбір
документів здійснювався стихійно, за певними
традиціями, а згодом був унормований відповід-
ними актами.

Аналіз законодавчих та нормативних актів Ро-
сійської імперії кінця XVІІІ–XІX ст., проведений
колективом Всесоюзного науково-дослідного інс-
титуту документознавства та архівної справи
(ВНДІДАС)1, свідчить, що вже за тих часів функ-
ціонувала правова система, яка відображала дер-
жавну політику в галузі архівної справи, згідно з
якою документи у відомствах мали готуватися до
архівного зберігання і поділялися на кілька кате-
горій з виокремленням видового складу докумен-
тів довічного зберігання. Впродовж ХІХ ст. ці
настанови  не раз змінювались, удосконалюючись
і ускладнюючись відповідно до розуміння сус-
пільством значимості архівної ретроспективної
інформації. Законодавчі акти переважно відобра-
жали стан архівів у кожному відомстві та накрес-
лювали  заходи уряду щодо його поліпшення. По-
рядок визначення цінності документів та строки
їхнього зберігання регламентувалися спеціальни-
ми відомчими правилами та інструкціями, які міс-
тили переліки категорій справ постійного і тим-
часового зберігання, а також справ, що підлягали
знищенню після їхнього завершення у діловодстві.
Конкретні строки зберігання документів визначені
не були. Найближчим до сучасних переліків є пере-
лік, що містився в правилах Військового міністерс-
тва (1859 р.). Він був побудований за галузевою
ознакою, категорії документів мали конкретні
строки зберігання і супроводжувалися примітками
різного характеру2. Разом з тим, неузгоджені дії
міністерств у питаннях експертизи цінності доку-
ментів зумовлювали втрату цінних документів

Світлана Сельченкова
З ІСТОРІЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ

ТА УКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКІВ ДОКУМЕНТІВ
В УКРАЇНІ У 1920–1930-ті роки

і завдали шкоди історичній науці. На необхідність
розроблення “єдиних правил розбирання, збері-
гання та знищення документів” вказував керуючий
Московським архівом Міністерства юстиції
М. В. Калачов. Він підкреслював також, що в уста-
новах необхідно проводити попередній відбір до-
кументів, що “мають наукове значення для вічного
зберігання”, із подальшим передаванням їх до дер-
жавних архівів3 . З критикою архівного законодав-
ства в Росії виступав керуючий Московським ар-
хівом Міністерства юстиції Д. Я. Самоквасов4,
якій запропонував проект архівної реформи. Її реа-
лізація передбачала такі основні заходи: створення
в Росії центрального архівного управління, вироб-
лення загальних правил знищення та зберігання
актів діловодства державних і громадських уста-
нов, заснування шкіл архівознавства5. Однак ці
наміри здійснено так і не було.

Після розпаду Російської імперії, за доби визво-
льних змагань в Україні 1917–1920 рр., головним
завданням у галузі архівної справи було рятування
архівів, яке доводилося здійснювати в неймовірно
складних умовах. Питаннями роботи архівів опі-
кувалися спеціальні інституції урядів Української
Народної Республіки та Української Держави за
часів Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень
1918 р.), Гетьманату (травень – грудень 1918 р.),
Директорії (1919–1920 рр.). У вересні 1917 р. були
створені: бібліотечно-архівний відділ при депар-
таменті мистецтв Генерального секретарства
справ освітніх (з 9 січня 1918 р.– Міністерство
народної освіти (МНО) УНР; архівно-книжково-
бібліотечний відділ Головного управління у спра-
вах мистецтв та національної культури (ГУМНК),
підпорядкований МНО Української Держави; від-
діл охорони пам’яток культури та мистецтв
ГУМНК МНО УНР6. Зазначеними інституціями
було зроблено перші кроки до реформування ар-
хівної справи.
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Перші заходи Радянської влади в Україні також
були спрямовані на організацію охорони і збері-
гання архівних матеріалів. У лютому 1919 року в
м. Харкові у структурі Всеукраїнського коміте-
ту охорони пам’яток мистецтва і старовини
(ВУКОПМИС) Наркомосвіти УСРР було ор-
ганізовано архівно-бібліотечну секцію7, завданням
якої серед інших стало опрацювання питань теорії
і практики архівної справи, здійснення контролю
за відбором документів на постійне зберігання.
Юридичною підставою для роботи архівної секції
став декрет Ради Народних Комісарів (РНК) УСРР
від 3 квітня 1919 року “Про передачу історичних
та художніх цінностей у відання Народного Ко-
місаріату Освіти”8. Згідно з цим декретом всі ар-
хіви безпосередньо підпорядковувались Нарком-
освіти, і установам та організаціям заборонялося
знищувати документи без його дозволу.

Архівною секцією була проведена велика ро-
бота щодо концентрації* архівних документів, упо-
рядкування справ, прийнятих на зберігання, конт-
ролю за станом архівної справи в установах9 . На
своїх засіданнях Архівна секція розглядала мето-
дичні питання, пов’язані з “розбиранням типових
архівів”, порушувалися питання підготовки “інст-
рукції загального характеру для розбирання ти-
пових архівів” та складання переліків справ, що
підлягали знищенню10. Проте діяльність архівної
секції ВУКОПМИС обмежувалася територією
Києва, хоча певна увага приділялася й організації
архівної справи на місцях. З цією метою до гу-
берній направляли інструкторів, які “здійснювали
загальний нагляд за ходом справи”11.

 18 липня 1919 року архівну секцію
ВУКОПМИС було реорганізовано в Головне
архівне управління у складі Позашкільного відділу
Наркомосвіти УСРР на правах підвідділу12, а при
деяких губернських відділеннях народної освіти
було утворено губернські комісії, на які покладався
нагляд за своєчасним відбором установами “не-
потрібних матеріалів” для поточного діловодства,
відбір документів наукової цінності13. Робота на-
лагодилась, але пізніше у зв’язку з активізацією
в Україні воєнних дій її було призупинено.

 На початку 1920 року в республіці у зв’язку з
розгортанням роботи державних установ, культур-
них і навчальних закладів постала потреба в па-
пері для друку видань, що зумовило самовільне
здавання  окремими установами архівних доку-
ментів на макулатуру. Працівниками паперової
промисловості розглядалося питання про можли-

вість використання архівних документів як сиро-
вини для паперових фабрик.

Всеукраїнський революційний комітет (Всеукр-
ревком), розглянувши пропозицію Головпаперу
щодо використання “непотрібних архівних мате-
ріалів” та звертаючи увагу на необхідність ретель-
ної охорони архівів, видав 7 лютого 1920 року по-
станову “Про використання радянських, колишніх
державних, громадських і приватних архівів”1 4.
У ній наголошувалося, що порядок використання
архівних матеріалів, які не мають наукового або
практичного значення, здійснюється Особливою
комісією при Всеукрревкомі. У березні 1920 року
у зв’язку з припиненням діяльності Всеукрревкому
РНК УСРР підтвердила функції комісії, поширила
її діяльність на всю територію республіки і перей-
менувала її в Особливу Всеукраїнську архівну ко-
місією (ОВАК), яка мала широкі повноваження і
фактично функціонувала як центральний архів-
ний орган, видала низку розпоряджень і постанов
щодо врегулювання розбирання архівів, реєс-
трації, концентрації, охорони архівів, контролю за
утилізацією “непотрібних архівних матеріалів”,
організації губернських комісій15. 20 квітня 1920
року РНК УСРР за ініціативою ОВАК затвердила
“Тимчасове  положення про архівну справу”16,
відповідно до якого всі архіви на території рес-
публіки оголошувалися “загальнонародним над-
банням”, встановлювалася відповідальність за
знищення, передавання або продаж архівних
документів, а всі архіви ліквідованих установ та
документи діючих установ і організацій, що не
були потрібні для поточної роботи, передавалися
в підпорядкування архівних секцій при губерн-
ських відділах народної освіти17. Це був перший
законодавчий акт про націоналізацію і центра-
лізацію архівної справи в республіці.

ОВАК намагалася здійснити контроль за від-
бором документів на постійне зберігання, а також
утилізацією “непотрібних архівних документів”.
Робота губернських комісій регламентувалася
“Тимчасовою інструкцією про порядок вилучення
ділових, наукових і непотрібних паперів” та “До-
датковою інструкцією” до неї18. Документи, які пе-
редавалися на постійне зберігання, мали опису-
ватися відповідно до списків (переліків), а на до-
кументи, що підлягали знищенню, також склада-
лися списки (переліки). Рішення про вилучення
тих чи інших документів приймалося колегіально.
Важливим було те, що зазначені інструкції зобо-
в’язували губкомісії ОВАК передавати без попе-
реднього розгляду до архівних секцій губкопмисів
усі без винятку документи за час до початку XIX ст.,
фонди колишніх губернських установ по 1880 рік,

* Під концентрацією розумілося приймання документів
до державних архівів.
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міських і земських архівів по 60–70-ті роки XIX
ст. Заборонялося вилучення документів протягом
п’ятирічного строку з фондів діючих радянських
установ, громадських і кооперативних організацій.
У Тимчасовій інструкції вказувалося, що можна
знищувати тільки справи, що не мають діловод-
ного або наукового значення для історії диплома-
тичних відносин, політичного, громадського і со-
ціального життя. Мали знищуватися лише цілком
однорідні за змістом і формою документи. При
цьому один з таких документів мав зберігатись як
взірець. Під час вилучення справ залишались на
зберігання окремі типові документи, що становили
діловодний або науковий інтерес, а також авто-
графи, зразки типових документів, печаток, гер-
бового паперу, бланків19. Таким чином, саме за ча-
сів діяльності ОВАК було розроблено теоретичні
засади експертизи цінності документів. Проте
основна увага приділялася складанню списків
(переліків) архівних справ з метою їх вилучення
для знищення.

У своїй роботі ОВАК намагалася працювати
в постійному контакті з архівними секціями
губкопмисів та іншими архівними органами на
місцях, представники яких в обов’язковому по-
рядку входили до складу губкомісій. Водночас
у діяльності ОВАК та її губкомісій було багато
недоліків. Разом із справді “непотрібними” вони
подеколи передавали в утиль і цінні документи.
Це було зумовлено насамперед низьким фаховим
рівнем співробітників губкомісій, які залучалися
для визначення науково-історичної цінності доку-
ментів, недостатньою організаційно-методичною
допомогою їм з боку ОВАК, а також обсягами
планів утилізації, які встановлював Головпапір,
що спричиняло проведення відбору документів для
утилізації в стислі строки, без ретельного вивчення
їхнього складу та змісту. Наприклад, голова Пол-
тавської губкомісії у своєму звіті до ОВАК у ве-
ресні 1920 року рапортував, що губернія за роз-
рахунками мала 500 тис. пудів архівних
матеріалів, “...з них, напевно, можна утилізувати
400 тис. пудів”2 0. Більш обережним було ставлення
до документів у Київській губкомісії, голова якої
повідомляв про виділення 10 тис. пудів “непо-
трібного архівного матеріалу” і водночас про те,
що “...вдвічі більше збережено матеріалів, що
мають державне значення”2 1. Попри те, що ОВАК
вжила певних заходів щодо збереження цінних
джерел з історії України та їх передавання до
архівних секцій губкопмісів, дехто вважає, що в
Україні мало місце масове знищення архівних
документів22. Негативно позначався на загальному
рівні керівництва архівною справою в республіці

паралелізм у діяльності ОВАК та інших архівних
установ, зокрема архівних секцій губкопмисів, що
призводило до непорозумінь у підходах щодо
проведення відбору документів для подальшого
зберігання або утилізації.

Архівний відділ ВУКОПМИС, що існував пар-
алельно з ОВАК, у цей період більше зосереджу-
вався на теоретичних та методичних розробках
з основних питань архівної роботи, а саме – різних
правил, інструкцій, вказівок тощо. Найбільшу ува-
гу заслуговує розроблена в 1921 році “Загальна
інструкція для розбирання архівних матеріалів”23.
Це – перший документ з питань методики прове-
дення експертизи цінності документів в установах.
Інструкція складалась із загальної частини і чо-
тирьох розділів: 1) Про виокремлення матеріалів
для діловодного значення; 2) Про виокремлення
матеріалів наукового значення; 3) Про виокрем-
лення матеріалів з історії революції; 4) Про вилу-
чення непотрібного архівного матеріалу.

В Інструкції був наведений примірний перелік
справ, що підлягають постійному зберіганню. Бу-
ло визначено сім категорій архівних документів,
що мають наукове значення і стосуються: 1) дія-
льності законодавчих установ і органів централь-
ної влади (відомості про створення, функціону-
вання, ліквідацію – закони, законопроекти, укази,
вказівки, розпорядження, роз’яснення); 2) зовніш-
ньої політики держави (відомості про міжнародні
відносини, міжнародні договори); 3) військової,
військово-морської справи та авіації; 4) місцевого
самоврядування (відомості про організацію, роз-
виток та ліквідацію обласних, губернських, пові-
тових, волосних, сільських урядових установ, ві-
домості щодо історії міського і земського самовря-
дування); 5) правового устрою і народної право-
свідомості (відомості про виникнення, устрій і лік-
відацію судових установ, судові справи, документи
про нерухомість і рухоме майно, документи, що
характеризують майнові відносини, правову сві-
домість суспільства); 6) народного господарства,
класового поділу суспільства, побуту і звичаїв
країни (відомості, звіти про стан і розвиток про-
мисловості, сільського господарства, торгівлі,
транспорту, економічного стану країни, окремих
класів, різних галузей господарства, про стан
і розвиток соцзабезпечення, благодійність, охоро-
ну здоров’я, розвиток і історію профспілок, коопе-
рації, релігійних, соціальних, політичних рухів,
настроїв населення, про окремі історичні події, про
життя і діяльність відомих осіб тощо); 7) народної
освіти, духовної культури, науки, мистецтва, пре-
си, про діяльність навчальних, культурно-освітніх
закладів, окремих працівників освіти. Інструкція
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визначала ознаки або критерії цінності документів:
зміст, час створення, стан і ступень збереженості
архівного фонду, дублетність, а також вимагала
визначати наукову і практичну цінність не за опи-
сами, а шляхом ретельного перегляду справ з ме-
тою ознайомлення із змістом документів. У разі
знищення “діловодних форм”* пропонувалося за-
лишати на зберігання 1–2 зразки типових видів
документів24.

Однак, незважаючи на певні організаційно-ме-
тодичні заходи Архівного відділу ВУКОПМИС
щодо налагодження діяльності архівних установ,
загальний стан на місцях був незадовільним.
Інструкції й вказівки, що надсилались Архівним
відділом на місця, не завжди надходили за при-
значенням, про що свідчать звіти працівників
контрольно-експертного відділу25.

За цих умов Архівний відділ ВУКОПМИС
порушив питання про реорганізацію архівної
справи в Україні. Для керівництва архівною
справою 3 вересня 1921 року була створена нова
установа – Головне архівне управління при
Наркомосвіті УСРР (Головарх), а на місцях – гу-
бернські архівні управління (губархи)26. Експерт-
ний відділ Головного архівного управління опі-
кувався питаннями впорядкування документів,
відбору документів для утилізації (у тому числі
підготовкою інструкцій з розбирання архівів). До
нього відійшли функції ОВАК, яка припинила
своє існування. Крім того, на Головарх поклада-
лися робота з експертизи результатів розбирання
архівів на місцях і контроль за утилізацією “непот-
рібних документів”27. Головарх неодноразово
порушував питання щодо свого підпорядкування
Всеукраїнському Центральному Виконавчому Ко-
мітету (ВУЦВК), а губархів – виконавчим коміте-
там, як це було зроблено в Російській Федерації28.
Однак “Кодекс законів про народну освіту УСРР”,
затверджений постановою ВУЦВК 22 листопада
1922 року29, лише погіршив ситуацію, оскільки
підпорядкував Головарх Головному комітету про-
фесійної та спеціальної освіти (Головпрофобру)3 0.
З іншого боку, Кодекс уперше в окремій частині
“Архівні установи” законодавчо закріпив органі-
заційні засади Державного архівного фонду. Всі
архівні документи, що зберігалися в архівосхови-
щах Головарху та поза ними, підлягали обліку і про-
голошувалися Державним архівним фондом31.

Період реальної організації Єдиного держав-
ного архівного фонду (ЄДАФ) розпочався з прий-
няттям постанови РНК УСРР від 31 жовтня 1922

року “Про охорону архівів”32. Уперше було ви-
значено склад ЄДАФ. До нього входили документи
всіх ліквідованих установ, а також завершені в ді-
ловодстві справи діючих урядових та громадських
установ і організацій. Приватні зібрання руко-
писних матеріалів підлягали обов’язковій реєст-
рації в архівних органах. Без відома і дозволу Го-
ловарху установам не дозволялося продавати,
передавати, вивозити архівні документи або “ко-
ристуватися ними як паперовими матеріалами”.
Зазначена постанова вперше вирішувала питання
про строки і порядок передавання архівних доку-
ментів установами на державне зберігання. Після
закінчення трирічного строку зберігання справ в
установах вони підлягали передаванню за описа-
ми до архівосховищ Головарху. На Головарх по-
кладалося також керівництво організацією архів-
ної частини поточного діловодства в установах та
організаціях республіки33.

3 січня 1923 року Головархів реорганізовано
на Українське Центральне архівне управління
(Укрцентрархів) при ВУЦВК у складі двох під-
розділів –архівознавства та секретаріату34. Основ-
ним завданням новоствореного органу управління
архівною справою, як і всіх його попередників,
була концентрація документів у державних архі-
восховищах, загальне керівництво архівною спра-
вою в республіці і організацією архівної частини
поточного діловодства в установах. Упродовж
1923–1924 рр. значна увага приділялась упорядку-
ванню справ та їхньому описуванню, що зумов-
лювало необхідність розроблення рекомендацій
з питань експертизи цінності документів. Ішлося
передусім про встановлення правил відокрем-
лення “...науково-цінного матеріалу від матеріалу,
що не має ні наукового, ні практичного значення...”
та встановлення категорій документів, “...що нале-
жать зберіганню з оглядом їх наукового значен-
ня”35, тощо. Питання експертизи цінності, від якої
залежав якісний і кількісний склад ЄДАФ, в умо-
вах проведення архівними установами утилізації
архівних документів набували величезного значен-
ня. Експертно-розбірні комісії при губархах на
підставі загальної інструкції Укрцентрархіву та
власного досвіду займалися експертизою цінності
документів, що не мали наукового і довідкового
значення. Списки (переліки) цих архівних доку-
ментів разом з їх короткими характеристиками
надсилались на затвердження до Укрцентрархіву.
Після отримання дозволу губархи “...проводили
продаж непотрібних архівних матеріалів”36. Для
вирішення питань експертизи цінності в жовтні
1925 року були створені Центральна перевірна ко-
місія (ЦПК) при Укрцентрархіві та експертні

* Під діловодними формами розумілися  види документів
(акти, рахунки, квитанції, свідоцтва тощо).
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комісії (ЕК) на місцях. Укрцентрархів і ЦПК пос-
тійно звертали увагу архівних установ на необ-
хідність зваженого й обережного підходу до
вирішення питань експертизи37.

На початку 1927 року Укрцентрархів підготував
інструкцію про організацію роботи експертних
комісій38, яка встановлювала порядок проведення
утилізації архівних документів, згідно з яким без
оцінювання документів ЦПК чи ЕК вони не могли
знищуватись. Однак основним завданням експерт-
них комісій був не відбір документів на постійне
зберігання, а визначення складу документів, що
не підлягають подальшому зберіганню. Крім того,
недостатня увага приділялась методичним питан-
ням експертизи. На своїх засіданнях ЦПК і ЕК
розглядали  в основному списки (переліки) та акти
справ, що підлягали утилізації. Проведений нами
аналіз цих списків, що додавались до протоколів
засідань ЦПК, свідчить, що не завжди до списків
(переліків) вносили дійсно “непотрібні матеріали”.
Так, у списках утилізованих справ Найвищого
суду УСРР за 1925 рік є документи, що підлягають
постійному зберіганню (протоколи засідань Пре-
зидії Найвищого суду УСРР, статистичні звіти,
листування з Найвищим судом СРСР). У зв’язку
з тим, що рівень організації діловодства в біль-
шості установ був низьким, мали місце такі назви
справ, як “акти і протоколи”, “різні папери”, “вхід-
ні папери”, “вихідні папери”, “копії”39, що спри-
чинювало їхнє знищення, оскільки назви не да-
вали уявлення про зміст документів, а експертні
висновки не завжди містили характеристику скла-
ду справ, які вилучалися для знищення, хоч це
й передбачалось інструкціями і вказівками Укр-
центрархіву. Мали місце випадки продажу архів-
них документів без затвердження результатів екс-
пертизи ЦПК Укрцентрархіву40.

 У 1926–1927 рр. розпочалося масове надход-
ження до державних архівів документів радянсь-
ких установ. Архівні фонди передавалися відпо-
відно до існуючого на той час порядку експертизи,
без їх попереднього розбирання у відомствах. Екс-
пертиза цінності провадилася вже у державних
архівах. З метою активізації цієї роботи, вивіль-
нення архівосховищ від макулатури, було конче
необхідно якнайшвидше визначитися зі строками
зберігання документів. Документи стали поділяти
на дві групи: 1) що мають науково-історичне зна-
чення і зберігаються довічно у державних архівах;
2) що використовують протягом короткого часу
і для яких слід встановити конкретні строки збе-
рігання. До другої групи було віднесено “типові
(одноманітні) за формою групи архматеріалів”41.
У 1928 році Спеціальна комісія РНК УСРР розгля-

нула пропозиції Укрцентрархіву про встановлення
строків зберігання документів з метою з’ясування
їх оперативно-практичного, довідкового, юридич-
но-судового та науково-історичного значення і схва-
лила їх. Укрцентрархів звернувся до наркоматів з
проханням розпочати таку роботу42. Для проведен-
ня роботи з визначення строків зберігання пропо-
нувалося в установах створювати спеціальні ко-
місії для підготовки номенклатур справ і переліків
документів із строками їхнього зберігання.

Поліпшенню організації роботи з документами
в установах сприяли “інструкції щодо постановки
архівної справи”, які погоджувалися з Укрцентр-
архівом4 3, а також постійні перевірки стану діло-
водства в установах, інформації про результати
яких публікувались у спеціальній постійній руб-
риці Бюлетеня Центрального архівного управлін-
ня УСРР. Однак у ці роки установи були змушені
більшу увагу приділяти вилученню паперової
макулатури, а не питанням організації діловодства,
складання номенклатур справ і переліків докумен-
тів із строками зберігання. У 1929 році активізу-
валася “макулатурна кампанія” у зв’язку з прий-
няттям 20 грудня 1928 року постанови Народного
Комісаріату Робітничо-Селянської Інспекції (НК
РСІ) СРСР про термінове вилучення з архівів уста-
нов макулатури для паперової промисловості44. НК
РСІ зобов’язав усі установи і підприємства про-
тягом двох місяців підготувати для передавання
до “Бумсиндикату” паперову макулатуру та архівні
документи, що не мають наукової і практичної цін-
ності. Відповідно до постанови НК РСІ в устано-
вах організовувалися розбірні комісії. Кампанія з
вилучення документів, що не підлягали збері-
ганню, повинна була проводитись “у дві чер-
ги”. “У першу чергу” мали вилучатися  докумен-
ти, що не мають оперативного, довідкового та нау-
ково-історичного значення. Відбір таких доку-
ментів в установах здійснювався на підставі спе-
ціальних (відбірних) списків, що складались уста-
новами і затверджувались архівними органами.
“У другу чергу” мали вилучатись архівні доку-
менти, що втратили довідкове-практичне значення
для установ, але для визначення науково-історич-
ного значення яких необхідна додаткова експер-
тиза цінності. З метою здійснення контролю за ви-
конанням цієї роботи обіжником Укрцентрархіву
від 26 грудня 1928 року № 36/об.45 окружні архівні
управління (окрархіви) було зобов’язано органі-
зувати тимчасові перевірні комісії з кваліфікова-
них спеціалістів для розгляду відбірних списків
установ на документи “першої черги”, що не ма-
ють науково-історичної цінності. Вказувалось, що
окрархіви повинні дати вказівки розбірним комі-
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сіям при діючих установах, щоб останні спочатку
закінчили роботу з відокремлення матеріалів “пер-
шої черги” і тільки після того розпочали відокрем-
лення матеріалів “другої черги”. Списки “другої
черги” мала затверджувати, крім існуючих ЕК у
Києві, Одесі, Дніпропетровську, Полтаві, Черні-
гові, виключно ЦПК Укрцентрархіву. Особлива
увага приділялась інструктуванню розбірних ко-
місій установ про порядок вилучення документів
представниками окрархівів.

Укрцентрархів підготував “Інструкцію по ві-
докремленню утилізаційних архівних матеріалів
першої черги з архівних частин дієвих установ”46,
в якій було наведено перелік “трафаретно-масової
документації”, що підлягала відбору “у першу чер-
гу”. До переліку увійшли 94 номінали документів
первинного бухгалтерського обліку та різні діло-
водні форми (касові прибуткові та видаткові ор-
дери, рахунки, касові чеки, меморіальні ордери та
їхні корінці, фактури, розносні книги, реєстри то-
що). Наступні вказівки Укрцентрархіву роз’ясню-
вали, що до відбірних списків необхідно включати
документи за 1922–1928 роки, остаточне ж рішен-
ня щодо практичного, довідкового, оперативного
значення тих чи інших документів належить прий-
мати самим установам та їх розбірним комісіям47.
Уже на початку 1929 року більшість окрархівів за-
вершили вилучення до макулатури архівних до-
кументів “першої черги”, і Укрцентрархів, звер-
таючи увагу окрархівів на “великі труднощі при
визначенні утилізаційності архівних документів
другої черги”, запропонував низку заходів щодо
порядку проведення цієї роботи: 1) провести ши-
рокий інструктаж розбірних комісій при установах
шляхом проведення нарад, відрядження представ-
ників окрархівів до найважливіших установ ок-
руги; 2) ознайомити розбірні комісії з інструкціями
про відокремленню архівних матеріалів “другої
черги”; 3) зобов’язати розбірні комісії установ над-
силати переліки (списки) архівних документів, що
запропоновані для знищення, до окрархівів; 4) виз-
начити функції тимчасових перевірних комісій
при окрархівах, які “...повинні доручити одному
із своїх членів оглянути архівний матеріал в натурі,
підібрати зразки документів та скласти науковий
висновок про можливість утилізації кожної діло-
водної форми окремо...”; 5) встановити порядок
затвердження списків архівних документів “другої
черги”48. З метою запобігання знищенню цінних
документів Укрцентрархів підготував “Інструкцію
про порядок відокремлення матеріалів другої чер-
ги, які не підлягають дальнішому переховуван-
ню”49. У ній визначалися категорії документів, що
не підлягали внесенню до відбірних списків: 1) ар-

хівні документи по 1921 рік включно (робота з та-
кими документами проводиться виключно архів-
ними органами); 2) документи, що мають для ус-
танови оперативно-практичне або довідкове зна-
чення; 3) “таємні документи або таємних частин”;
4) різні реєстри, описи, переліки, списки архівних
документів; 5) архівні документи науково-історич-
ної цінності. В Інструкції було сформульовано (як
головний принцип відбору документів) вимогу
обов’язкового “...з’ясування питання про те, чи
цілком відбиваються відомості, що є в тих чи ін-
ших матеріалах, в яких будь інших матеріалах, що
залишаються на переховування, тобто, чи ці відо-
мості цілком повторюються в інших докумен-
тах...”. В Інструкції зазначено й інші “прикмети”,
які мали бути враховані під час проведення екс-
пертизи цінності документів: змістовність, повно-
та відомостей, що містяться в документі, “відно-
шення документів до того чи іншого історичного
явища (події) або особи”, “...рідкість їх для істо-
ричного періоду, бо чим менше збереглося доку-
ментів .., тим науково-цінніший кожен з них...”5 0.
У зазначених інструкціях та інших рекомендаціях
Укрцентрархіву знайшли відображення критерії
цінності документів та методика проведення екс-
пертизи. Визначення цінності документів прово-
дилося методом “безпосереднього з ними ознайом-
лення”. Підчас проведення експертизи цінності до-
кументів поряд з їхнім переглядом пропонувалось
використовувати переліки категорій типових  до-
кументів, що не підлягали зберіганню, які мали
розробляти наркомати. Втім, такі переліки було
складено лише для окрфінвідділів, окрадмінвід-
ділів, окрстрахкас, профорганізацій, установ пош-
ти і телеграфу, окрвідділів праці51. За своїм змістом
ці переліки не мали наукового або практичного
значення, однак певною мірою сприяли розбірним
комісіям у відборі документів для утилізації.

Проте, попри зусилля архівних органів забез-
печити розбірні комісії установ методично й узяти
під свій контроль процес вилучення документів52,
“макулатурна кампанія” завдавала архівам значної
шкоди. Факти, наведені в Бюлетені Центрального
архівного управління53, свідчать, що багато цінних
документів було втрачено через відсутність в ус-
тановах кваліфікованих кадрів, влаштування мі-
сячників та суботників з метою розбирання архівів
із залученням до цієї роботи осіб (навіть піонерів),
які не могли зрозуміти науково-історичної цінності
будь-яких документів, надзвичайно швидкі темпи
проведення цієї роботи, формальне ставлення
установ до вказівок Укрцентрархіву та обмеже-
ність штатів архівних установ для здійснення
контролю. З 1929 року вилучення паперової маку-
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латури почало здійснюватися й із архівосховищ
архівних установ республіки. З цією метою окр-
архіви, що не мали ЕК для розгляду відбірних
списків, мали створити тимчасові експертні комісії
та скласти списки фондів, з яких передбачалося
вилучати “непотрібні документи”. Укрцентрархів
розглядав і затверджував протоколи засідань тим-
часових комісій, наукові висновки та зразки утиль-
них матеріалів54. Під час проведення вилучення
документів, що не підлягали постійному зберіган-
ню, з сховищ архівних установ також мали місце
випадки вилучення цінних документів без погод-
ження відбірних списків із ЦПК Укрцентрархіву55.
У грудні 1929 року Робоча колегія Укрцентрархіву
розглянула питання “Про вимоги Наркомторгу
щодо заготівлі архівної макулатури для потреб
паперової промисловості” й ухвалила: “а) просити
колегію Центрархіву СРСР прискорити вирішення
питання в Наркомторзі й НК РСІ СРСР щодо змен-
шення вимог до архівів як бази сировини для па-
перової промисловості; б) звернутися до Секрета-
ріату ВУЦВК з доповідною запискою у цій справі,
прохаючи скасувати директиви Наркомторгу до
всіх установ щодо відокремлення на утилізацію
архівних документів; в) дозволити окрархівам
проводити роботу в плановому порядку”56. Однак
у 1931 році вимоги щодо вилучення архівних доку-
ментів для утилізації знову посилились, для архів-
них установ встановлювались високі контрольні
цифри (30–50 тонн макулатури на рік)57.

Знищення в період “макулатурної кампанії”
цінних документальних джерел, як і документів
оперативно-довідкового характеру та соціально
значущих, пояснюється, на нашу думку, ще й тим,
що не було визначено строки зберігання певних
категорій документів, уніфіковано строки зберіган-
ня для масових типових документів. “Макулатур-
на кампанія” змушувала архівні установи приді-
ляти увагу не відбору документів на зберігання, а
відбору документів для знищення, тому й переліки
1920-х – першої половини 1930-х рр. складалися
передусім на документацію, що не підлягала збе-
ріганню. Робота над переліками в ці роки здійс-
нювалась за двома напрямками: державні архіви
розробляли переліки справ, що не підлягають і
підлягають зберіганню, як правило, для однотип-
них фондів; установи готували переліки в основ-
ному із строками зберігання та відбірні списки для
знищення документів. Якщо державні архіви пра-
цювали більш результативно, то розроблення ві-
домчих переліків здійснювалося досить повільно.
Переліки були неякісними, не мали чіткої струк-
тури побудови, встановлювалися різні строки збе-
рігання для однотипних документів, формулюван-

ня статей були неправильними і недбалими, до
переліків майже не вносилися документи підвідом-
чих установ. Нерідко переліки називали описами,
списками, номенклатурами58.

З метою активізації роботи з укладання перелі-
ків документів із строками зберігання наприкінці
1929 року Укрцентрархів звернувся до всіх нарко-
матів і центральних установ УСРР з проханням
негайно приступити до складання переліків архів-
них документів та встановлення строків їх збері-
гання для центрального апарату та мережі підві-
домчих установ. З цією метою пропонувалося
створити спеціальні комісії. Проте знову підкрес-
лювалося, що головною метою створення перелі-
ків є відбір документів для знищення. Принципово
новою була вимога щодо підготовки переліків
центральною установою (а не Укрцентрархівом)
на документацію не тільки центрального апарату,
а й усіх підвідомчих установ59. З метою методич-
ного забезпечення зазначеної роботи було розроб-
лено “Інструкцію про складання переліків архів-
них матеріалів зі строками їх переховування”, де
передбачалося складання переліку за рекомендо-
ваною формою та схемою побудови відповідно до
структури центрального апарату та підвідомчих
установ. Інструкцією було встановлено вимоги до
заповнення граф переліку, а також порядок роз-
гляду і затвердження переліків. Строки зберігання
мали встановлюватися залежно від оперативно-
практичного, довідкового, судово-юридичного і фі-
нансово-контрольного значення. Важливим було
й те, що впроваджувались уніфіковані строки збе-
рігання документів (6 міс., 1 рік, 2 роки, 3 роки,
5 років, 10 років, 15 років, 20 років, 25 років і “пос-
тійне зберігання”); визначався порядок формулю-
вання заголовків справ за предметно-питальною
або питально-кореспондентською ознаками (забо-
ронялося застосовувати назви “різні документи”,
“різні відомості”, а у справах з листуванням про-
понувалося вказувати назву кореспондента та пи-
тання, з якого ведеться листування); до переліків
рекомендувалося розробляти вказівки щодо їх зас-
тосування. В переліках враховувалась також пов-
торюваність інформації та її види (“повна, част-
кова, сумарна”), що зазначалось у спеціальній гра-
фі переліку60, тобто вже порушувалися питання
методики відбору на державне зберігання доку-
ментів із повторюваним змістом.

Проведена робота, попри незначні результати,
загалом допомогла архівістам вивчити докумен-
тацію, сприяла накопиченню досвіду, виявила
недоліки в цьому напрямі. Набутий досвід дозво-
лив установам підготувати за рекомендованою схе-
мою якісніші переліки справ, де враховувалась до-
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кументація підвідомчих установ (переліки Укр-
держстраху, Укрпапіроб’єднання)61. Однак у зв’яз-
ку з тим, що однорідна типова документація мала
в переліках різні строки зберігання, виникла необ-
хідність їхньої уніфікації. Першою спробою ство-
рити перелік нового типу стало розроблення НК
РКІ СРСР “Переліку грошово-матеріальної звіт-
ності другорядного значення”, затвердженого
у грудні 1929 року, який уніфікував строки збе-
рігання первинної бухгалтерської документації на
території СРСР, встановивши строки зберігання
фінансово-матеріальної звітності (1, 3, 5 років)62.

Впровадженню переліків документів із строка-
ми зберігання сприяла поява нового положення
“Про Єдиний державний архівний фонд УСРР”,
що було затверджене постановою ВУЦВК 5 квітня
1930 року63. Відповідно до нього всі установи були
зобов’язані укладати “переліки архівних матеріа-
лів” із зазначенням строків зберігання та подавати
їх на затвердження до архівних органів64. Про всі
зміни в діловодстві та впровадження додаткових
видів документів установи мали обов’язково по-
відомляти архівні органи. На архівні органи було
покладено обов’язок визначення категорій доку-
ментів, які: 1) підлягають передаванню до держав-
них архівів; 2) можуть знищуватися установами
без попереднього дозволу архівних органів; 3) по-
требують дозволу архівних органів на знищення.
Тобто було розширено функції установ щодо права
знищення певних категорій документів. Нове по-
ложення встановлювало десятирічний строк
зберігання архівних документів у діючих устано-
вах (замість п’ятирічного).

У зв’язку з утворенням 10 квітня 1929 року
Центрального архівного управління (ЦАУ)65

СРСР 12 вересня 1930 року РНК УСРР видала
постанову про зміну ст. 7 “Положення про Єди-
ний державний архівний фонд УСРР, в якій вка-
зувалося, що “...архівними фондами та матеріа-
лами загальносоюзного значення відає Централь-
на архівна управа УСРР під загальним наглядом
Центральної архівної управи Союзу РСР”66. Кон-
центрація, упорядкування і використання цих до-
кументів місцевими архівними органами респуб-
ліки почали здійснюватися відповідно до зага-
льних правил, виданих ЦАУ СРСР. Це зумовило
впровадження в Україні переліків документів із
строками зберігання, підготовлених союзними
наркоматами і затверджених ЦАУ СРСР. Надалі
розробленням теоретичних і методичних питань ар-
хівної справи, у тому числі з експертизи цінності,
займалися виключно союзні архівні органи.

З метою прискорення роботи з укладання ві-
домчих переліків у січні 1931 року Укрцентрархів

надіслав до всіх наркоматів і центральних установ
УСРР вказівку, в якій підкреслювалося: “...вста-
новлення строків переховування архматеріалів
дійсно раціоналізує процес їхнього впорядкування
та передачі утильматеріалів на паперові фабри-
ки...”; пропонувалося “...закінчити роботу з укла-
дання переліків на архматеріали обов’язково не
пізніше 1 квітня 1931 року...”67. Робоча колегія
ЦАУ УСРР 15 червня 1931 року прийняла поста-
нову “Про зміну порядку складання установами
переліків на архівні матеріали з реченцями пере-
ховування”, де наголошувалося на необхідності
визначити строки зберігання на кожну діловодну
форму “...виходячи з практичного і науково-істо-
ричного значення даних архівних матеріалів і від-
повідно до типового переліку архматеріалів масо-
во-трафаретного характеру, якого ЦАУ незабаром
видасть”. Постановою доручалося планово-інс-
трукторському сектору ЦАУ “...негайно підготу-
вати і видати на основі скупченого матеріалу в
цій справі загального переліку типових матеріалів
масово-трафаретного характеру, що не мають нау-
ково-історичного значення”6 8. Однак нам не вда-
лося віднайти відомостей про те, чи був цей пере-
лік розроблений.

 У квітні 1932 року у зв’язку з утворенням об-
ластей і змінами в системі архівних установ ЦАУ
УСРР розробило “Тимчасове положення про об-
ласні перевірні і експертні комісії”69. Цей документ
встановлював порядок розгляду і затвердження
“списків на утилізаційні матеріали”. При Укр-
центрархіві організовувалася Центральна перевір-
на комісія, до обов’язків якої входило: 1) керів-
ництво обласними перевірними і розбірними ко-
місіями та перевірними комісіями при цент-
ральних архівах республіки; 2) контроль за вилу-
ченням макулатури з архівів центральних установ;
3) розроблення правил та інструкцій з питань екс-
пертизи цінності документів. Однак і тут підкрес-
лювалось, що головним завданням експертизи є
вилучення документів для знищення.

Новий етап в історії розвитку переліків роз-
почався після прийняття постанови ЦВК і РНК
УРСР від 4 квітня 1936 року “Про впорядкування
архівів наркоматів і центральних та місцевих
(обласних, окружних, міських і сільських) установ
УРСР”70, ухваленої відповідно до постанови ЦВК
і СНК СРСР від 5 лютого 1936 року “Про впоряд-
кування архівної справи в наркоматах і інших
центральних установах СРСР”71. У зазначених
постановах було вказано на незадовільний стан
архівів у народних комісаріатах і центральних ус-
тановах та визначено його причини, а також на-
креслено заходи щодо усунення недоліків та поліп-
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шення стану архівної справи в установах. У по-
станові ЦВК і РНК УРСР ішлося про необхідність
негайного розроблення переліків із строками збе-
рігання – до 1 червня 1936 року, що значно акти-
візувало укладання переліків. Передбачалося роз-
робляти переліки як на документи, що підлягають
зберіганню в архіві певного наркомату (цент-
ральної установи) із зазначенням строків їхнього
зберігання, так і на документи, що мають пере-
даватися до державних архівів. Уперше наголо-
шувалося на необхідності визначення складу до-
кументів для постійного зберігання в державних
архівах. Переліки мали обов’язково затверджува-
тися народним комісаром або керівником цент-
рального органу за погодженням з центральним
архівним органом, чим підкреслювалося значу-
щість роботи зі складання переліків документів72.

 У другій половині 1930-х років процес укла-
дання відомчих переліків значно активізувався.
Якість підготовки переліків, які почали складатися
вже за виробничо-галузевою класифікаційною
схемою, суттєво зросла. Найповніше в них були
представлені документи відомчої системи (галузі),
класифіковані за ланками управління; до переліків
додавалися пояснювальні записки або вказівки
щодо їхнього застосування. Серед українських роз-
робок слід відзначити Перелік Наркомздоров’я
УРСР та установ його системи (1938 р.)73. Перелік
мав 10 розділів за основними напрямками діяль-
ності. До нього було внесено типову та специфічну
документацію, що утворюється в системі охорони
здоров’я. Строки зберігання диференційовано за
чотирма ланками управління: 1) наркомат і цент-
ральні установи; 2) обласні, окружні, міські уста-
нови; 3) районні установи; 4) науково-дослідні ус-
танови і навчальні заклади. До переліку включено
документи з постійним і тимчасовими (від 3 до
10 років) строками зберігання, копіям визначено
строк зберігання у 2 роки. Деякі строки зберігання
мали уточнення щодо їх обрахування (“за умови
ревізії”, “після припинення дії договору” тощо),
а також відмітку “РК”, яка означала, що ці доку-
менти розглядає і “відокремлює” розбірна комісія
установи. Перелік мав коротку пояснювальну за-
писку щодо його застосування.

 У 1938 році було видано “Перелік матеріалів
грошово-матеріальної звітності другорядного зна-
чення і матеріалів масового і трафаретного харак-
теру, що підлягають виділенню без затвердження
архівних органів”, затверджений ЦАУ СРСР74.
У зв’язку з його впровадженням у практику роботи
установ та державних архівів було відмінено
раніше діючі переліки, що містили відомості про
подібну документацію. Перелік передбачав певну

уніфікацію видів документів та строків їх збері-
гання. Цей перелік можна віднести до типових
переліків, складених для документації певного
виду. Його видання сприяло ліквідації різночитань
щодо строків зберігання масової документації.

Однак основним напрямком у роботі з підго-
товки переліків після 1936 року стало укладання
відомчих переліків із строками зберігання. Від
1936 по 1941 рр. загалом у СРСР було розроблено
понад 80 таких переліків75, що якнайкраще свід-
чить про відмову архівістів від колишнього розу-
міння ролі переліків як засобів відбору справ вик-
лючно для знищення. Перелікам документів із
строками зберігання поступово було надано статус
нормативних і методичних посібників для визна-
чення строків зберігання документів з метою від-
бору їх на постійне зберігання або для знищення.

Таким чином, в 1920–1930-х роках в Україні
відбувалося розроблення теоретичних засад екс-
пертизи цінності документів, передусім пошук  ра-
ціональних способів розв’язання проблем відбору
документів. Було визначено основні критерії екс-
пертизи цінності документів і категорії документів,
що підлягали постійному, тривалому, тимчасовому
зберіганню. Було підготовлено й впроваджено пер-
ші методичні посібники з експертизи цінності
документів – переліки документів, спочатку приз-
начені для знищення, а потім для встановлення
строків зберігання, у тому числі з метою відбору
для постійного зберігання в державних архівах.
Переліки також використовувались як класифіка-
тори службової документації, що сприяло вдоско-
наленню організації діловодства в установах і зу-
мовило в подальшому більш якісний склад доку-
ментів державних архівів. До середини 1930-х ро-
ків українські архівісти приділяли значну увагу
підготовці власних теоретичних і методичних роз-
робок з експертизи цінності.

У 1938 році управління архівами і мережу ар-
хівних установ було передано Наркомату внутріш-
ніх справ СРСР, а в березні 1939 року архівні уста-
нови УРСР перейшли до НКВС УРСР і знаходи-
лись у його підпорядкуванні до 1960 року. Це спри-
чинило посилення централізації архівної справи
(яка вже почалася зі створенням у 1929 році ЦАУ
СРСР), що загалом негативно позначилося на роз-
витку архівістики в СРСР і, зокрема, призвело до
зменшення кількості розробок з теорії і методики
архівної справи в союзних республіках.
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Серед стратегічних напрямів функціонування
новоствореного Українського науково-дослідного
інституту з архівної справи та документознавства
(1994 р.) були визначені завдання щодо удоскона-
лення інформаційного забезпечення діяльності
архівних установ науковою інформацією з проб-
лем архівної справи, документознавства та суміж-
них галузей, оскільки в сучасних умовах розвиток
науки і практики значною мірою залежить від їх-
нього інформаційного забезпечення.

Інформаційна та бібліографічна робота в інс-
титуті планувалася в декількох напрямах: інфор-
маційному, довідково-бібліографічному та науко-
во-видавничому.

В Україні з 1977 р. у межах загальнодержавної
системи науково-технічної інформації функціонує
Галузева система науково-технічної інформації
з архівної справи та документознавства (ГСНТІ),
головною метою якої було інформаційне забезпе-
чення діяльності державних архівних установ Ук-
раїни, в тому числі науково-дослідної та методич-
ної роботи в галузі архівної справи та документо-
знавства.

Створення в науково-інформаційному відділі
інституту сектору науково-технічної інформації,
Довідково-інформаційного фонду та передача фун-
кцій Галузевого центру НТІ з архівної справи та
документознавства (ГЦНТІ) інституту, (зокрема,
сектору НТІ, 1999 р.)1 , позитивно позначилося на
організації інформаційного та довідково-бібліогра-
фічного обслуговування працівників архівних
установ з профільної тематики на основі вивчення
та аналітико-синтетичного опрацювання вітчизня-
них та іноземних джерел.

Діяльність ГЦНТІ регламентується “Положен-
ням про Галузеву службу науково-технічної інфор-
мації з архівної справи та документознавства” та
“Положенням про Довідково-інформаційний фонд
(ДІФ) Галузевої служби науково-технічної інфор-
мації з архівної справи та документознавства”.
Крім того, розділ “Служба науково-технічної ін-
формації архіву” включено до “Основних правил
роботи архівних установ”2 , у методичний посіб-
ник “Основні положення організації науково-
дослідної та методичної роботи в державних архів-
них установах України” введено матеріал про
інформаційне забезпечення науково-дослідної та
методичної роботи3.

Одним з основних напрямів діяльності ГЦНТІ
є інформаційно-бібліографічний. Центр система-

Лініна Одинока, Ростислав Романовський
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНДІАСД

тично проводить вивчення інформаційних потреб
спеціалістів архівних установ – Держкомархіву
України, УНДІАСД, державних архівів та визна-
чає групи користувачів інформацією, що і складає
основу ефективного інформаційного забезпечення
та довідково-інформаційного обслуговування спе-
ціалістів.

ГЦНТІ проводить цілеспрямоване інформа-
ційне забезпечення перспективних і поточних пла-
нів науково-дослідної та методичної роботи. Ін-
формаційні послуги надаються з урахуванням
змісту кожного етапу науково-дослідної та мето-
дичної роботи, складу користувачів, особливостей
їхніх інформаційних потреб. Подача інформації
здійснюється в традиційних для служб НТІ режи-
мах – диференційоване забезпечення керівництва,
вибіркове розповсюдження інформації, “запит-
відповідь”.

Першочерговим завданням ГЦНТІ стала орга-
нізація поточного інформування. Для оператив-
ного інформування у 2001 р. ГЦНТІ започаткував
випуск інформаційно-бібліографічного бюлетеня
“Бібліографічна інформація” – видано 10 випусків
бюлетеня (укладачі Л. Одинока, А. Батрак, Р. Ро-
мановський), в яких розміщена інформація про
методичні розробки державних архівів України,
що надійшли до ДІФу, сигнальна інформація про
профільні зарубіжні періодичні видання з Нау-
ково-довідкової бібліотеки центральних держав-
них архівів України (НДБ ЦДА України), про-
фільні наукові видання з провідних наукових біб-
ліотек України – Національної бібліотеки України
ім. В. Вернадського, Національної парламентської
бібліотеки України, Державної історичної бібліоте-
ки України. Всі випуски бюлетеня розміщені в Ін-
тернеті на Веб-сайті Держкомархіву України
(http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers).

Працівниками сектору НТІ у співпраці із спів-
робітниками інституту підготовлено ряд тематич-
них випусків бюлетеня.

“Бібліографічний покажчик з документознав-
ства”4  (укладачі: ст. наук. співробітник відділу
документознавства О. Загорецька, ст. наук. співро-
бітник сектору НТІ Р. Романовський) охоплює
літературу за 1975–1995 рр.: з питань теорії доку-
ментознавства; загальних проблем організації
діловодства; організації діловодства в органах
державної влади, установах, організаціях, підпри-
ємствах; уніфікації та стандартизації документів,
документної лінгвістики; підготовки різних видів
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документів; механізації та автоматизації діловод-
ства, комп’ютерного діловодства.

Наступним тематичним випуском бюлетеня
став бібліографічний покажчик “Збереження доку-
ментальних фондів (архіви, бібліотеки, музеї)”5

(укладачі: канд. біолог. наук, зав. відділом фізико-
хімічних та біологічних досліджень О. Володіна,
ст. наук. співроб. сектору НТІ Р. Романовський).
Покажчик містить відомості про окремі видання,
статті і повідомлення з питань розроблення та
удосконалення засобів зберігання, біозахисту, рес-
таврації, консервації документів, механізації та
автоматизації роботи з документами, які вийшли
впродовж 1991–2001 років (всього 990 позицій).
Видання дає можливість спеціалістам різного
профілю (архівістам, співробітникам бібліотек,
музеїв, реставраторам, історикам, науковцям, ви-
кладачам навчальних закладів) ознайомитися з
сучасним станом наукових досліджень та прак-
тичних розробок в галузі забезпечення збереження
архівних фондів.

У зв’язку з розгортанням досліджень проблем
функціонування і зберігання електронних доку-
ментів сектором НТІ підготовлено репрезентатив-
ну бібліографічну інформацію з даної проблеми6.

Восьмий випуск бібліографічно-інформацій-
ного бюлетеня під назвою “Періодичні та продов-
жувані видання історичної тематики, що видаю-
ться в Україні, та зарубіжні видання українознав-
чої тематики: Матеріали до бібліографії”7 містить
відомості про більш ніж 200 видань історичної те-
матики станом на 2004 р., зокрема видання
державних архівних установ України, установ
НАН України, навчальних закладів, музеїв, інших
установ, зарубіжні видання українознавчої те-
матики.

Відродження інститутом кращих традицій віт-
чизняної архівістики позначилося дослідженням
архівних та бібліографічних джерел української
історичної думки, започаткуванням серійних ви-
дань. У 1995 р., тобто в першу річницю існування
інституту, було видано покажчик “Український ге-
роїчний епос (думи): Бібліограф. покажчик. Пере-
лік архівних фондів” (уклад. І. Матяш)8, який вклю-
чає виявлені автором відомості (більше 400 позицій)
про збирання, вивчення та видання творів українсь-
кого героїчного епосу, видатних українських фольк-
лористів – дослідників дум ХІХ–ХХ ст. До покаж-
чика включено відомості про архівні фонди (біль-
шість позицій анотовано) з ЦДІАК України, ЦДІАЛ
України, Інституту рукопису Національної
бібліотеки України ім. В. Вернадського, Львівської
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, які містять
документи про український героїчний епос.

З 1998 р. почала виходити серія “Архівні та біб-
ліографічні джерела української історичної дум-
ки”. Серед публікацій цієї серії – дослідження
В. Ляхоцького “Іван Огієнко (митрополит Іларіон):
Покажчик архівних джерел”9, І. Войцехівської
“Академік Володимир Іконников: Життєпис та біб-
ліографія10 , І. Симоненко “Губернські вчені архів-
ні комісії в Україні: Історіографічний огляд і біб-
ліографічний покажчик”11, біобібліографічні по-
кажчики, присвячені Р. Пирогу12, О. Мітюкову13.

Від часу свого створення УНДІАСД розпочав
роботу по розкриттю змісту фахових видань, які є
важливим джерелом вивчення історії, теорії та
практики архівної справи. Інститут поставив зав-
дання: підготувати бібліографічні покажчики
змісту цих видань, здійснити їхній архівознавчий
та статистичний аналіз за певні роки видання, ви-
значити вагомість їхнього внеску до архівної науки
та практики. Звернення до цих видань не випад-
кове, адже важливість бібліографування фахової
періодики обумовлюється необхідністю створення
повної вітчизняної бібліографії, необхідної для
ґрунтовних досліджень.

Вибір хронологічних меж виданих інститутом
бібліографічних покажчиків до фахової періодики
пояснюється тим, що у 1988 р. Головне архівне
управління при Раді Міністрів УРСР (тепер
Держкомархів України) видало систематичний по-
кажчик змісту науково-інформаційного бюлетеня
“Архіви України” за 1971–1987 рр. Тобто, треба
було ліквідувати як прогалини за попередні роки –
20–30ті, 1947–1970 рр., так і продовжити розпис
змісту часопису після 1987 р.

У відповідності з хронологією видання архіво-
знавчої періодики цю серію відкриває монографія
І. Матяш14, другий розділ якої – це зведений
анотований покажчик архівних видань 1919–
1938 рр. Хронологічні межі покажчика визначені
часом виходу першого архівно-музейного видан-
ня – “Українська старовина” (1919 р.) з одного бо-
ку і часом припинення видання “Архівознавчого
збірника” (1938 р.) з іншого. У покажчику відтво-
рена цілісна картина організації системи періодич-
них видань з питань теорії і практики архівної
справи. В ньому подано зміст як центральних ви-
дань: “Українська старовина”, “Архівна справа”
(з 1931 р. – “Радянський архів”), “Бюлетень Укр-
центрархіву” (з 1927 р. – “Бюлетень ЦАУ УСРР”),
“Архів Радянської України”, так і місцевих – “Чер-
воний архівіст” (Київ), “Архивный работник” (Лу-
ганск), “Бюлетень Крымского ЦАУ”, а також ар-
хівознавчих збірників 1937–1938 рр. –
“Архівознавчий збірник”; “Архівознавчий науко-
во-інформаційний збірник”. Відзначимо, що всі
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матеріали періодичних видань автором
опрацьовано de visu. Покажчик включає
бібліографічні записи всіх публікацій часописів,
незалежно від їхнього характеру і обсягу: наукові
статті, тексти офіційних документів, хронікальні
замітки, рецензії тощо. Структура покажчика
розроблена з урахуванням специфіки поданих у
ньому матеріалів. Вони згруповані у 22 тематичні
блоки, які дають повне уявлення про пріоритетні
напрямки архівного будівництва 1920–1930 років.

Цінними є додатки до покажчика, зокрема – ос-
новні бібліографічні відомості про включені у по-
кажчик видання (схема розроблена автором), імен-
ний, географічний, а також покажчик криптонімів
та список скорочень, які значно підвищують ін-
формативність видання. Здійснений у третьому
розділі бібліометричний аналіз документального
масиву української архівної періодики відкрив
можливість автору встановити певні закономір-
ності розвитку архівної періодики, що може бути
корисним сучасним видавцям архівних часописів.

Укладач покажчика змісту сучасного фахового
часопису “Архіви України” за 1988–1995 рр.15

Н. Павловська в основу структури поклала хроно-
логічний принцип. Матеріал у покажчику (627 по-
зицій) подано за роками видання, в межах року –
за числами (номерами), а зміст окремого номеру –
відповідно до рубрик журналу, із збереженням
розділів кожного номеру. Така структура покаж-
чика, на думку автора, дає можливість дати не ли-
ше стислу інформацію про зміст журналу, проб-
леми архівної справи, а й показати розмаїття руб-
рик. Доповнює видання тематичний покажчик, що
включає 17 основних розділів, іменний покажчик
авторів. Усі матеріали для покажчика автором пе-
реглянуті de visu, бібліографічні записи супровод-
жуються змістовно складеними анотаціями.

Бібліографічний покажчик “Архіви України за
1947–1970 рр.” (упорядники А. Батюк та М. Бу-
тич; бібліографічне редагування А. Волинець) ви-
дано у серії “Архівні та бібліографічні джерела
української історичної думки” (Вип. 3)16. Він міс-
тить інформацію про зміст 106 чисел науково-ін-
формаційного бюлетеня, в яких опубліковано
близько 3 тисяч статей і повідомлень з архіво-
знавства, джерелознавства, археографії та ряду
інших спеціальних історичних дисциплін. Автори-
укладачі включили до покажчика всі без винятку
матеріали, що були надруковані в журналі “Архіви
України”. За необхідності подаються авторські
фактографічні та уточнюючі зміст статей анотації.
Бібліографічні записи систематизовано у тематич-
ні розділи та підрозділи – 4 розділи та 12 підроз-
ділів. Найбільш деталізовано підрозділи – “Історія

та організація архівної справи в Україні” (23 те-
матичні підгрупи), “Теорія і практика архівної
справи” (6 тематичних підгруп). В межах кожного
підрозділу матеріал систематизовано за алфавітом
прізвищ авторів чи назв статей, статті одного ав-
тора наведено в хронологічні послідовності. Редак-
ція “Науково-інформаційного бюлетеня” в рамках
підготовки українського біографічного словника
з першого номера за 1965 р. розпочала друкувати
короткі біографічні довідки про діячів науки і куль-
тури. Укладачі покажчика зібрали відомості про
ці нотатки в розділі – “Додатки”. Крім того, тут
вміщено і “Хронологічний покажчик”, в якому за-
фіксовано хроніку історії видання часопису за
1947–1970 рр.: зміни в назві часопису та у складі
редакційної колегії, кількість номерів, виданих
щорічно та їх обсяг.

У 1996 р. в Інституті розпочалась реалізація
масштабного проекту – підготовка біобібліогра-
фічного довідника “Архівісти України”, етапами
якого стали хронологічно пов’язані між собою
випуски – Вип. 1. ХІХ ст. – 1930-ті рр. (1999 р.)17;
Вип. 2. 1940–1960-ті рр. (2002 р.)18; Вип. 3. 1970–
1990-ті рр. (2003 р.)19 та окремий зведений том
(ХІХ – ХХ ст.). У всіх випусках статті підготов-
лено за єдиною структурою та методичним прин-
ципом. Третій блок статті – “Література та архіви”
включає підрозділ “Праці”, в якому вказуються
основні праці з проблем архівістики та джерело-
знавства з посиланням на повну бібліографію
вченого, якщо така свого часу була укладена. У під-
розділі “Література” вказані основні видання, при-
свячені біографії та науковим дослідженням іс-
торика-архівіста, підрозділ “Архіви” включає відо-
мості про місце зберігання особових або фаміль-
них архівів, основних архівних комплексів, з ві-
домостями про особу, і які було використано при
написанні статті. Бібліографічна інформація, пред-
ставлена в цих випусках, без перебільшення, уні-
кальна, оскільки вона складає репрезентативну ба-
зу для укладання ретроспективної бібліографії з
історії та сучасного стану архівної справи в Ук-
раїні ХІХ – ХХ ст.

За перше десятиріччя у виданнях інституту (“Сту-
дії з архівної справи та документознавства”, “Ар-
хівознавство. Археографія. Джерелознавство”,
“Пам’ятки”) опубліковано понад 40 рецензій, огля-
дів, бібліографічних повідомлень, тематичних біб-
ліографічних списків, близько 30 публікацій такого
характеру оприлюднено співробітниками інституту
у фаховій періодиці (“Архіви України”, “Истори-
ческий архив”, “Архівіст: Вісник САУ”, “Бібліо-
течний вісник”, “Вісник Книжкової палати”, “Молода
нація”, “Український гуманітарний огляд” та ін.).
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Результатом науково-дослідної, науково-мето-
дичної та науково-інформаційної діяльності інсти-
туту стало видання комплексу навчальних посіб-
ників: “Архівознавство” (видання 1998 р. та
2002 р.)20, “Нариси історії архівної справи в Украї-
ні” (2002 р.)21, “Хрестоматія з архівознавства”
(2003 р.)22, 30 методичних посібників, розробок та
нормативних документів. Виклад теоретичного,
фактографічного, методичного матеріалу в цих
виданнях супроводжується ґрунтовною бібліо-
графією. Так, до “Основних правил роботи дер-
жавних архівів України” (за загальною редакцією
Л. Драгомірової та К. Новохатського) (2004 р.) під-
готовлено додаток: “Список нормативних доку-
ментів, методичних посібників, архівознавчої та
документознавчої літератури”23 . В “Хрестоматії з
архівознавства” (упорядник та науковий редактор
І. Матяш) до кожного розділу подано список реко-
мендованої літератури, яка включає наукові статті,
методичні розробки та нормативні документи,
необхідні для опрацювання студентами.

Відзначимо, що традиційно до науково-прак-
тичних конференцій, семінарів Галузевий центр
НТІ готує не тільки тематичні виставки, бібліо-
графічні списки, а й ґрунтовні бібліографічні по-
кажчики. Так, до конференції “Архівна та бібліо-
течна справа доби визвольних змагань в Україні
(1917–1921)”видано каталог книжкової вистав-
ки24. До Міжнародної конференції “Архіви та крає-
знавство: шляхи інтеграції”, проведеної інститу-
том у 2003 р. в контексті “Програми розвитку крає-
знавства на період до 2010 р.”, видано крає-
знавчий бібліографічний покажчик “Трускавець”
(упорядники І. Матяш, Л. Одинока, Р. Романов-
ський, І. Скибак)25, в якому засобами бібліографії
показана багатовікова історія міста Трускавця.
У покажчику за досить деталізованою структурою
(за схемою Державної історичної бібліотеки Ук-
раїни) представлено значний масив літературних
джерел з історії міста-курорту від перших публі-
кацій про нього до 2003 р. (всього 2728 позицій).
Інформаційно насиченим є розділ про становлення
та розвиток лікувально-оздоровчої бази Трускав-
ця – історія курорту, розвиток санаторно-курорт-
них комплексів на сучасному етапі, література
про лікувальні фактори Трускавця (мінеральні
води та їхні властивості, грязелікування, кліма-
тотерапія тощо).

Цей краєзнавчий покажчик – дев’ятий у серії
“Архівні та бібліографічні джерела української іс-
торичної думки” та є першою частиною проекту
УНДІАСД, який передбачає поряд із підготовкою
бібліографічних публікацій виявлення та опри-
люднення відомостей про архівні джерела з історії

окремих регіонів, міст, визначних діячів науки,
культури, котрі залучилися до розвитку архівної
справи.

ГЦНТІ організовує також постійні виставки:
“Видання УДНДІАСД”, “Нові надходження до
ДІФу”, тематичні – до конференцій, семінарів;
оприлюднює результати роботи ГЦНТІ  у “Вісни-
ку Держкомархіву України” у постійній рубриці –
“Галузева служба науково-технічної інформації
з архівної справи та документознавства”; прово-
дить консультації з питань законодавчих та нор-
мативних документів, стандартів з архівної справи
та документознавства; веде тематичні картотеки.

ГЦНТІ здійснює бібліографічний супровід Веб-
сторінки Держкомархіву України, зокрема таких
тематичних розділів, як “Архівні установи Украї-
ни”, “Архівні зібрання України”, “Зарубіжна ар-
хівна Україніка”, “Проблеми втрачених та перемі-
щених архівів, бібліотек, музеїв”26, підтримує тіс-
ний зв’язок з державними архівами України, вико-
нує їхні замовлення на видання УНДІАСД; отри-
мує від державних архівів методичні розробки та
матеріали “Архіви в мас-медіа”. На основі цих ма-
теріалів ГЦНТІ веде постійні рубрики у “Віснику
Держкомархіву України”: “Нові надходження до
ДІФу ГЦНТІ методичних розробок державних
архівів України”, “Архіви в мас-медіа”27.

ГЦНТІ вважає одним з основних своїх завдань:
надання науково-методичної допомоги службам
НТІ державних архівів, координацію їхньої діяль-
ності; підготовку методичних рекомендацій щодо
організації і проведення інформаційної роботи в
державних архівах; підвищення кваліфікації та об-
мін досвідом СНТІ; а також співпрацю з НДБ ЦДА
України в організації інформаційного забезпе-
чення діяльності архівних установ України.

Основною інформаційною базою ГЦНТІ є
центральний галузевий довідково-інформаційний
фонд (ДІФ) з архівної справи та документо-
знавства. Згідно з наказом Держкомархіву України
від 05.02.2001 № 9 “Про формування довідково-
інформаційного фонду ГСНТІ” державні архівні
установи, відділи Держкомархіву України систе-
матично надсилають до ДІФу ГЦНТІ обов’язкові
примірники підготовлених нормативно-мето-
дичних та інформаційно-аналітичних матеріалів,
друкованих видань (путівники, довідники, огляди,
науково-інформаційні бюлетені, аналітичні довід-
ки, матеріали нарад, семінарів, конференцій тощо)
з питань архівної справи та документознавства,
а також неопублікованих методичних розробок
і матеріалів, що становлять інтерес для галузі.

У подальшому ГЦНТІ планує створення авто-
матизованої бази даних галузі та автоматизованого
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довідково-пошукового апарату і впровадження
інформаційних послуг в електронній формі. Крім
цього, планується забезпечення користувачів: ін-
формацією про нові надходження до наукових
бібліотек; профільною інформацією згідно науко-
вих тем науково-дослідної та методичної роботи;
сигнальною, а згодом і реферативною інформа-
цією про нові надходження, в т.ч. зарубіжної пе-
ріодики до бібліотек Києва, НДБ ЦДА України.

Для інформування наукової громадськості про
результати тем науково-дослідної та методичної
роботи архівних установ ГЦНТІ передає до ре-
феративної бази даних “Україніка наукова” та у
фонд електронних документів Національної біб-
ліотеки України ім. В. І. Вернадського комп’ютер-
ні версії публікацій спеціалістів Держкомархіву
України, УНДІАСД, державних архівів.

До 10-річчя УНДІАСД підготовлено бібліогра-
фічний покажчик, до якого включено відомості про
всі видання інституту, а також про індивідуальні
праці співробітників за час їх роботи в інституті.
В покажчику, в якості додатків, подано відомості
про електронні публікації видань інституту, зміст
продовжуваних видань інституту “Студії з архівної
справи та документознавства” (Т. 1–11), “Архі-
вознавство. Археографія. Джерелознавство”
(Вип. 1–6) та іменний покажчик.

В контексті реалізації концепції інформатизації
архівної справи та унормування різних напрямів
діяльності в галузі архівної справи та діловодства,
в тому числі процесу інформаційного забезпечення
діяльності архівних установ, в інституті розроб-
лено галузевий стандарт “Галузева система науко-
во-технічної інформації з архівної справи та до-
кументознавства. Структура та основні напрями
функціонування”. Дія цього стандарту як норма-
тивного документу буде поширюватись на архівні
установи, що знаходяться у сфері управління
Держкомархіву України, інші архівні установи,
юридичні та фізичні особи, які будуть реалізову-
вати функції ГСНТІ або будуть її абонентами. У
стандарті визначено структуру ГСНТІ, рівні струк-
тури, функції цих рівнів, зміст основних напрямів
функціонування, що полягають у процесах вияв-
лення інформаційних потреб споживачів інфор-
мації, формування інформаційних ресурсів
ГСНТІ, реалізації режимів інформування або-
нентів та науково-методичного забезпечення функ-
ціонування ГСНТІ.

Зрештою, реалізація усіх положень Галузевого
стандарту сприятиме підвищенню рівня орга-
нізації управління архівною справою та діло-
водством в Україні, їхнього методичного забезпе-
чення, якості виконання архівними установами

науково-дослідних та методичних розробок з ар-
хівної справи, документознавства, суміжних га-
лузей знань.

1 Галузева система НТІ з архівної справи та документо-
знавства складається із служб НТІ різного рівня: Централь-
ного галузевого органу (ГЦ НТІ) та служб НТІ державних
архівів.

2 Основні правила роботи державних архівів України /
Держкомархів України. УДНДІАСД; За заг. ред.: Л. О. Дра-
гомірової, К. Є. Новохатського. – К., 2004. – С. 221–222.

3 Основні положення організації науково-дослідної та
методичної роботи в державних архівних установах України
/ Держкомархів України. УДНДІАСД; Уклад.: І. Б. Матяш
(кер.), В. М. Гика, С. Г. Кулешов та ін. – К., 2001. – С. 8–9. 

4 Бюлетень Галузевої служби науково-технічної інфор-
мації. Вип. 2: Бібліографічний покажчик видань з документо-
знавства (1975–1995) / Держкомархів України. УДНДІАСД.
ГСНТІ з арх. справи та документознавства; Авт. – уклад.: Л.
О. Ткачова, О. М. Загорецька, Р. В. Романовський. – К., 2001.

5 Бюлетень Галузевої служби науково-технічної інфор-
мації. Вип. 3 Збереження документальних фондів (архіви,
бібліотеки, музеї): Бібліогр. покажч. / Держкомархів України.
УДНДІАСД. ГСНТІ з арх. справи та документознавства;
Уклад.: О. П. Володіна, Р. В. Романовський . – К., 2002.

6 Бюлетень Галузевої служби науково-технічної інфор-
мації. Вип. 7. Електронний документ та електронний доку-
ментообіг: Матеріали до бібліографії / Держкомархів Ук-
раїни. УДНДІАСД. ГСНТІ з арх. справи та документознав-
ства; Уклад.: Л. П. Одинока, А. А. Батрак, Р. В. Романов-
ський. – К., 2003.
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Перш ніж перейти до викладення власне мате-
ріалу дослідження, варто зупинитись на визначені
самого поняття “кінодокумент”. Кінодокумент –
аудіовізуальний або зображувальний документ на
кіноплівці, зміст якого передано за допомогою
кінематографічного способу1. Таке усталене визна-
чення дозволяє віднести кінодокументи до класу
документів, виокремлених за ознакою способу фік-
сування, передавання та сприйняття інформації.
Зокрема, кінодокумент – це документ, як той, зміст
якого сприймається зором або зором і слухом одно-
часно. Матеріальною основою кінодокумента є кі-
ноплівка, яку можна розглядати як багатошарову
полімерну плівкову систему.

У багатьох архівних кінодокументах знайшли
своє відображення події Другої світової війни. Ви-
бір саме цих документів для нашої розвідки
зумовлений їх багаторічною актуальністю і

Тетяна Ємельянова
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ АРХІВНИХ

КІНОДОКУМЕНТІВ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
(НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО

КІНОФОТОФОНОАРХІВУ УКРАЇНИ)

високим рівнем попиту серед споживачів ретро-
спективної інформації. Крім того, понад 60-річний
відтинок часу з моменту їх створення дозволяє
прослідкувати закономірності виникнення і роз-
витку останніх.

Весь масив кінодокументів згаданої тематики
класифікований, що є основою їх наукової органі-
зації. Архівні кінодокументи періоду 1939–
1945 рр. є загальнодержавного значення. За видом
вони – документальні, тобто містять інформацію
про події, явища, об’єкти та факти реальної дійс-
ності. За формою відзнятого матеріалу поді-
ляються на:

кінофільми – закінчені твори відповідного жан-
ру з єдиним задумом, темою, ідеєю і побудовою
кіноряду;

спецвипуски – оперативна інформацію про
найбільш значимі події;
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кіножурнали – періодичні кіновипуски, змістом
яких є інформація про різні події;

кіносюжети – пов’язані єдиним задумом і ідеєю
зйомки окремих епізодів, подій;

збірники кіносюжетів – окремий не змонтований
кіноматеріал, що не увійшов до готової продукції.

У фондах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного масив кіножурналів за період Другої світової
війни становить 135 номерів “Радянська Україна”
і “За Радянську Україну” виробництва Укркіно-
хроніки, 9 номерів кіножурналів “Союзкино-
журнал” виробництва ЦСДФ, перший номер кіно-
журналу “Сражающаяся Польша” спільного ви-
робництва кіногрупи Першого корпусу польських
збройних сил в СРСР і Союзкінохроніки, 29 но-
мерів кіножурналу “Die deutsche Wochenschau”
(“Німецький тижневий огляд”) виробництва ЦФО
і УФА, 6 спецвипусків. Серед кінофільмів – 47
кінокартини виробництва вітчизняних кіностудій
і 3 кінострічки з колекції німецької трофейної
кінохроніки. Окрему групу складають близько
140 одиниць обліку кіносюжетів та збірників кі-
носюжетів (кіноматеріал, не використаний в го-
товій продукції).

За технікою виробництва кінодокументи 1939–
1945 рр. є виключно чорно-білими, німими (кіно-
сюжети та збірники кіносюжетів) і звуковими (кі-
нофільми, кіножурнали, спецвипуски).

Як правило, на державне зберігання прийма-
ють комплект кінодокумента, що є сукупністю
його оригіналів і копій, і є однією одиницєю обліку.
Цей комплект може містити негатив-зображення,
негатив фонограми, проміжний позитив, контрольну
позитивну копію. Однак комплектування архіву
документами зазначеного періоду мало певні
особливості, які позначилися на їх комплектності.

Роботи з виявлення і збирання кінодокументів
розпочалися у 1942–1943 рр. Кінодокументи
трофейної німецької кінохроніки, яка демонстру-
валася на окупованій території України, були пе-
редані до архіву у 1943–1947 рр. обласними кон-
торами Головкінопрокату у вигляді позитивної ко-
пії2. Найбільшу за обсягом кількість кінодокумен-
тів відповідної тематики було передано
ЦДАКФФД СРСР у 1948 році переважно у вигля-
ді негатива зображення і негатива фонограми.
У 1961–1965 рр. – у складі проміжної позитивної
та позитивної копій3.

Під час виробництва звукового кінодокумента,
крім оригіналу негатива зображення, виготовля-
ється негатив перезаписаної фонограми, в якій на
звичайній негативній плівці фотографічним шля-
хом відтворені супроводжуючі кіноряд звуки
(авторська і дикторська мова, шуми і музика).

Для того, щоб зберегти у належному технічно-
му стані негатив-оригінал, масове виготовлення
кінокопій з кінодокументів проводиться не з нега-
тива-оригіналу, а з дубль-негативу (контратипу).
Для його виготовлення спочатку друкується з не-
гатива-оригіналу на спеціальній дубль-позитив-
ній плівці проміжна позитивна (лавандова) копія,
з якої потім на спеціальній плівці друкується конт-
ратип. Контратип є допоміжним елементом. Зов-
нішньо контратип відрізняється від негатива-ори-
гіналу тим, що зображення в ньому виглядає більш
контрастним і кожний кадр як правило окреслений
двома рамками, а в негативі – однією. Проміжна
позитивна (лавандова) копія відрізняється від пе-
реглядової позитивної копії більш “м’якими” то-
нами зображення, а плівка має синьо-фіолетовий
колір основи. Цінність проміжної позитивної копії
полягає у тому, що вона є страховою копією на
випадок втрати негатива-оригіналу і може заміни-
ти його для масового копіювання кінодокумента.

Через те, що негатив дає зворотнє зображення,
він не може бути використаний для прямого при-
значення кінодокумента, тобто для його показу.
Для цього з негатива-зображення друкується на
спеціальній (позитивній) плівці позитивна копія,
яка вже містить не зворотнє а пряме, реальне зоб-
раження стану і кольорів відзнятого. Для звукових
кінодокументів як правило виготовляється сумісна
позитивна копія, в якій разом з зображенням дру-
кується і фонограма у вигляді темної звукової до-
ріжки, розміщеної праворуч від перфорації. Від-
повідно до своїх характеристик позитив придат-
ний лише для переглядання та демонстрування.

Як бачимо, незалежно від техніки їх створення,
кінодокументи повинні мати повний комплект
складових. Однак аналіз довідок про надходження
до архіву кінодокументів періоду Другої світової
війни свідчить про відсутність повного комплекту.
Це перешкоджало повноцінному використанню
інформації – тому що ні негативи-оригінали, ні
проміжні позитиви за архівними правилами не
можна переглядати на звукомонтажному столі, а
позитив – не може бути використаний для виго-
товлення кінокопій.

До середини 1960-х рр. виробництво кінопро-
дукції здійснювалось на нітроцелюлозній основі,
а тому складові комплекту кінодокументів, що над-
ходили до архіву наприкінці 1940-х – на початку
1960-х рр. були виключно на нітрооснові. У зв’яз-
ку з підвищеною пожежною небезпекою нітро-
плівки, яка є легкозаймистою при температурі
41°С, перед ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
ничного постала проблема перезапису всіх кіно-
документів на нові носії з триацетатною основою.
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Цей процес ускладнився і розтягнувся у часі, тому
що доводилося водночас поповнювати комплекти
відсутніми складовими. Оскільки на той час в архі-
ві ще не було кінолабораторії, то перекопіювання
кінодокументів на носії з новою матеріальною
основою проводилося на кіностудіях Києва. Як
правило, це був проміжний позитив, що друку-
вався у порядку докомплектування, і таким чином
на державному зберіганні вже була копія на
триацетатній основі. З появою у 1976 р. в архіві
відповідно обладнаної кінолабораторії роботи по
заміні основи і поповнення комплектів набули
планомірного характеру. Так упродовж 1981–
1985 рр. здійснювалося перекопіювання і виготов-
лення відсутніх елементів комплекту кінодокумен-
тів за 1940–1963 рр., серед яких значний обсяг
складали документи періоду Другої світової війни4.

Акцентування уваги на кінодокументі як на
зображувальному, а не як аудіовізуальному доку-
менті, призвело до помилкового судження про те,
що тільки кіноряд зображення містить інформацію
про реальні події і факти, тому і є джерелом дослід-
жень. У той же час звуковий ряд, що містив автор-
ську і дикторську мову, до уваги не брався. Це
спричинило ту обставину, що під час виготовлення
позитивних копій значна частина їх була переза-
писана без звуку. До їх складу потрапила пере-
важна більшість кіножурналів “Радянська Украї-
на” за 1939–1945 рр. Однак практика користуван-
ня кінодокументами довела помилковість такого
підходу. Як виявилося, звукоряд не тільки може
містити додаткову інформацію про події, що відо-
бражені у кіноряді, але й яскраво характеризувати
епоху створення кінодокументів.

Відсутність звуку у позитивній копії компен-
сується інформацією, що міститься у довідковому
апараті – монтажних листах. У них разом з по-
кадровим описанням змісту закінченого кінотвору
подається дикторський та авторський тексти. Крім
того, в ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного у
1980-х рр. були проведені роботи з виявлення
особливо цінних кінодокументів і створення на
них страхового фонду. До їх складу була включена
переважна більшість кінодокументів періоду Дру-
гої світової війни. Страховий фонд їх складається
в основному з проміжного позитиву зі звуком.
Таким чином, звук не був остаточно втрачений.

У використанні кінодокументів теж відбулися
певні зміни. Так, до початку 1990-х рр. архівними

кінодокументами зазначеної тематики активно ко-
ристувалися вітчизняні документалісти. Під час
створення нової кінопродукції кіномитці корис-
тувалися позитивною копією лише для перегляду
і відбору матеріалу. Для кінокопіювання архів
видавав студіям вихідні матеріали: негатив або
дубль-негатив (контратип) та фонограму. Глибока
і затяжна криза, що спіткала вітчизняний кінема-
тограф, призвела до різкого скорочення викорис-
тання архівних кінодокументів з метою кіноко-
піювання. З іншого боку розвиток телевізійної тех-
ніки та поява відеопродукції стимулювали корис-
тування архівними кінодокументами у вигляді
відеокопій. Виготовлення відеокопій у форматах
запису VHS, S-VHS, B-SP проводиться з позитив-
ної копії, якою продовжують користуватися і для
перегляду. Така інтенсивна експлуатація позитив-
них копій призводить до передчасного зношення
плівкових матеріалів. Тому нерозв’язаним зали-
шається питання виготовлення нових позитивних
копій кінодокументів. В нинішніх економічних
умовах цей процес ускладнюється значною вар-
тістю кіноплівки та матеріалів для її фотохімічного
оброблення. Копіювання і реставрація кінодоку-
ментів на належному рівні потребує сучасного
обладнання, технологій і висококваліфікованих
спеціалістів. Фінансування архівної сфери за за-
лишковим принципом робить неможливим про-
ведення реставраційно-копіювальних робіт. Оче-
видно, у даному випадку доцільно було б зверну-
тися до досвіду російських колег. В Російському
державному архіві кінофотодокументів з кінодо-
кументів, що користувалися підвищеним попитом
у дослідників, були виготовлені відеокопії з адрес-
но-часовими кодами на касетах у форматі Betacam
SP з фондом користування у форматі VHS.

Таким чином, висвітлення деяких аспектів ро-
боти з кінодокументами засвідчує великий інфор-
маційний потенціал цих джерел і актуалізує питан-
ня їх подальшого дослідження, розроблення ме-
тодик їх оптимального зберігання і користування.

1 Архівістика: Термінологічний словник // Авт.-упоряд.:
К. Є. Новохатський, К. Т. Селівестрова та ін. – К., 1998. –
С. 37.

2 Справа № 6 за 1943–1945, 1946, 1947 рр.
3 Справа № 6 за 1948 р.
4 Шелест А. М. Перекопіювання кінодокументів з нітро-

основи на триацетатну основу – важливий фактор поліпшен-
ня їх зберігання // Архіви України. – 1986. – № 4. – С. 22.
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“... кардинально нову за сучасних умов
вихідну позицію – триєдину суть і статус
державного архіву як сховища докумен-
тальних культурних цінностей, специ-
фічної інформаційної системи, органу
державного управління якісно новою
категорією – Національним архівним
фондом – і всією сферою архівної справи
і діловодства”

(Основні правила роботи державних
архівів України, передмова)

“Архівісти не повинні дозволяти пред-
ставникам інших професій заважати їм
виконувати свою роботу і обов’язки”

(Кодекс етики архівістів, ч. 8)

1
До постановки проблеми

Внаслідок реформування архівної справи
у пострадянський період Державний архівний
фонд УРСР зазнав принципових змін з відповід-
ною зміною функцій архівних установ системи
Держкомархіву (далі – архіви). В умовах сьогоден-
ня усвідомлення суті цих змін безпосередньо ар-
хівістами, а також утвердження у суспільстві но-
вого розуміння Національного архівного фонду як
якісно нової категорії та ролі і значення архівів як
суб’єктів управління цією категорією набуває
особливої актуальності. Сутнісна відмінність НАФ
України від ДАФ УРСР визначається ключовою
формулою: НАФ створюється як загальнонаціо-
нальна джерельна база і функціонує як інформа-
ційна метасистема1. Відповідно, ця метасистема
є водночас складовою інформаційних ресурсів та
культурним надбанням держави, і як така є скла-
довою світового культурного інформаційного по-
тенціалу. Відповідно, у загальному правовому
просторі НАФ в цілому та кожний його документ
кваліфікується як об’єкт з потрійним правовим
статусом, ключовою формулою якого є: специфіч-
на інформація – специфічна культурна цінність –
специфічне рухоме майно. Відповідно, у будь-яких
цивільних і професійних виробничих відносинах
усі аспекти цього потрійного правового стану НАФ
та його складових мають враховуватися у їх не-
подільній єдності та взаємозв’язку. Ми маємо чітко
усвідомлювати, що архівний документ – це не

Лариса Драгомірова
СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ

ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
І СТРАХОВИЙ ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ:

ПАРАЛЕЛІЗМ ЧИ РІЗНОВЕКТОРНІСТЬ
(проблемний аналіз)

просто рухома річ (об’єкт матеріального світу), а на-
самперед інформаційна одиниця в матеріальній
формі, яка може бути об’єктом майнових (товар-
них) відносин з набуттям (передаванням/відчу-
женням) прав майнової чи інтелектуальної влас-
ності або речових прав; що документ НАФ – це не
просто інформаційна одиниця, а складова ретрос-
пективної інформаційної системи як комплексного
історичного джерела; що НАФ в цілому – це не
просто сукупність документів як інформаційних
одиниць, а взаємопов’язана сукупність інформа-
ційних систем, що зберігає і відтворює колектив-
ну пам’ять нації. Це усвідомлення набуває першо-
чергової ваги для правильного розуміння змісту і
спрямування усіх основних процесів архівної
справи і має бути наріжним каменем для вироб-
лення методології їх здійснення та відповідного
термінологічного ідентифікування. Не менш важ-
ливим є усвідомлення статусу Держкомархіву/ар-
хівів та їх значення як установ, що від імені дер-
жави здійснюють делеговане їй Українським на-
родом право і обов’язок збереження своєї задоку-
ментованої пам’яті. Архіви здійснюють свої дер-
жавницькі функції, виступаючи одномоментно як:
1) центр зберігання; 2) обслуговуючий інформа-
ційний центр, інформаційна система, науковий
заклад; 3) орган управління з контрольно-наглядо-
вими і піклувальними функціями. Ці функції
нерозривно пов’язані і не можуть бути делеговані
будь-якому органу чи юридичній особі поза ар-
хівною системою і передусім саме тому – ми особ-
ливо наголошуємо на цьому, – що завдання збе-
реження НАФ в усіх своїх правових і виробничих
аспектах є виключною прерогативою і природною
монополією архівної галузі.

Нерозуміння сутнісного змісту архівної справи,
НАФ як її головного об’єкта та діяльності архівів
як її головних суб’єктів може призвести до виник-
нення певних правових колізій з наступними
негативними наслідками. Наочною ілюстрацією
цього є послідовні спроби Державного департа-
менту страхового фонду документації України
(далі – ДД СФД2) легітимації повноважень суб’єк-
тів державної системи страхового фонду
документації України (далі – ДС СФД) як моно-
польного виробника, володільця і розпорядника
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страхового фонду НАФ (далі – СФ НАФ) через
встановлення вимог, спрямованих на забезпечення
трансформування СФ НАФ у складову частину
СФД з відповідною переорієнтацією мети та
механізму його функціонування. Ця позиція ґрун-
тується на поверховому ототожненні об’єктів ар-
хівної, бібліотечної та музейної справи як куль-
турних цінностей без врахування їх різного поход-
ження, призначення та матеріальної конструкції,
а також на поверховому ототожненні цих об’єктів
в цілому та СФ НАФ зокрема з об’єктами своєї
функціональної діяльності на підставі співпадіння
термінологічних складових “культурна спадщина,
культурна цінність”, “страховий фонд” без
врахування різного обсягу і змісту позначуваних
ними понять. Таке поверхове розв’язання
проблеми без належного наукового аналізу
призвело до дезорієнтованого тлумачення завдань
ДС СФД у сфері збереження культурної спадщини,
намагань перебрати на себе невідповідні своїм
завданням і фаховій спеціалізації функції, і в
кінцевому результаті – визначально хибного
концептуального підходу до формування четвертої
підсистеми страхового фонду документації
України (далі – СФД) – “СФД для збереження
документів на об’єкти культурної спадщини” на
засадах віднесення до цих об’єктів складових
НАФ, Музейного (далі – МФ) та Бібліотечного
(далі – БФ) фондів України під загальним
позначенням “рухомі пам’ятки історії та
культури” (далі – РПІК).

2
До історії проблеми

У розвиток цієї концептуальної лінії наприкінці
1990-х років, ще до прийняття Закону України
“Про страховий фонд документації України” (да-
лі – Закон про СФД), в межах системи норматив-
них документів “СФД” був створений пакет КНД
(керівних нормативних документів) 321.030–98,
321.031–98, 321.032–99, що регламентували по-
рядок створення СФД на РПІК, технічні вимоги
до документації на РПІК, що підлягає закладанню
до СФД, та технічні вимоги до підготування і від-
правлення документації на РПІК для створення
СФД. Передбачалося, що цей порядок поширю-
ватиметься на “спеціалізовані організації – музеї,
архіви, бібліотеки, товариства з охорони ПІК” з
набуттям характеру обов’язковості та здійснюва-
тиметься на підставі зведених планів створення
СФД для Мінкультури та Головархіву України. Цю
ж концепцію ДД СФД намагався втілити в Законі
про СФД, аргументуючи її необхідністю “захис-
тити та зберегти документи, що можуть бути

використані для відбудови України, тобто все те,
що за попередні роки накопичила держава в нау-
ково-технічній сфері, чим у праві пишались вчені,
конструктори і технологи” та необхідністю “усу-
нення паралелізму і дублювання у роботі … мініс-
терств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади … що приймають участь у ство-
ренні страхового фонду документації” (з поясню-
вальної записки до законопроекту). Отже, як ба-
чимо, простежується зміщення акцентів у завдан-
нях СФД в бік архівної справи – адже все те, що
за попередні роки було у будь-якій сфері накопи-
чено суспільством в цілому, а не тільки держа-
вою, і чим пишалась або мала пишатися, або пи-
шатиметься Україна – це культурні цінності, і це
за визначенням документи НАФ.

Нерозмежування документів як вмісту опера-
тивної і ретроспективної інформації, невраху-
вання характеру НАФ, СФ НАФ і СФД як інфор-
маційних систем, нерозмежування НАФ і СФД як
функціонально автономних систем у системі ін-
формаційних ресурсів держави, неврахування ха-
рактеру СФ НАФ як невід’ємної резервної під-
системи НАФ, нерозмежування НАФ, СФД і СФ
НАФ як функціонально різних страхових систем,
неврахування єдності функціональних завдань
усіх підсистем СФД, неврахування нерозривного
взаємозв’язку у механізмах функціонування СФ
НАФ і автентичних підсистем НАФ та функціо-
нального взаємозв’язку установи для централізо-
ваного зберігання СФ НАФ з Держкомархівом/ар-
хівами, а також її статусу як архівної установи –
ось те підґрунтя, на якому розквітла теза “пара-
лелізму” функцій ДД СФД та Держкомархіву/ар-
хівів у частині захисту культурного потенціалу сус-
пільства.

Центральний орган виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства неодноразово
звертав увагу ДД СФД на необхідність перегляду
своєї позиції з чітким розмежуванням понять
“страховий фонд документації України” і
“страховий фонд Національного архівного
фонду” в усіх нормативних документах СФД та
зазначенням, що СФ НАФ є складовою НАФ і пос-
тійно зберігається в одній із державних архівних
установ. До певної міри ці зауваження були вра-
ховані у Законі про СФД, оскільки поняття
“РПІК” у його законодавчій схемі відсутнє. У бук-
вальному прочитанні відповідних норм Закону про
СФД схема формування СФД для збереження до-
кументів на об’єкти культурної спадщини виглядає
таким чином: місцеві органи виконавчої влади, ор-
гани влади Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування в межах своєї компе-
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тенції створюють обласні (регіональні) СФД; на
підставі Державного реєстру нерухомих па-
м’яток України, описів, схем, переліків і каталогів
визначають пам’ятки історії та культури, розта-
шовані на території регіону (області), планують,
координують і забезпечують фінансування робіт,
пов’язаних з постачанням юридичними особами
(підприємствами, установами, організаціями), не-
залежно від форм власності, відповідно до зат-
верджених галузевих та обласних (галузевих)
програм створення СФД, документів на історичні
пам’ятки та інші об’єкти, що становлять куль-
турну цінність(Закон про СФД, ст. 1, 11, 23). Ос-
кільки ж механізм функціонування СФД має бути
єдиним для всіх його підсистем, то за контексто-
вим прочитанням змісту загальної законодавчої
концепції можна зробити висновок, що йдеться
про науково-технічну документацію на об’єкти
культурного призначення, і такими об’єктами є не-
рухомі пам’ятки, занесені до Державного реєстру,
та інші історичні споруди, комплекси, меморіали,
історичні місця, а також заклади, що є центрами
зберігання культурних цінностей, і така докумен-
тація є “оперативною”, тобто зберігає своє при-
значення і, відповідно, до категорії архівних до-
кументів віднесена бути не може. Таким чином,
у загальних рисах категорії об’єктів, у тому числі
об’єктів культурної спадщини, “документація на
які підлягає закладанню до СФД”, та порядок їх
визначення (ким, як і на якій основі) вже унормо-
вано в Законі про СФД – основному акті законо-
давства у сфері функціонування ДС СФД.

Однак реліктові залишки концепції “паралеліз-
му” знайшли відображення в окремих нормах цьо-
го Закону, зокрема у визначенні документа СФД,
що породжує певну суперечливість, неокресле-
ність лінії четвертої підсистеми на тлі досить чіт-
кої і послідовної концепції для трьох інших під-
систем. Розмитість законодавчого викладення та
уникнення унормованого закріплення щодо роз-
межування СФД та СФ НАФ дали “зелене світло”
подальшому розробленню підзаконних актів ДС
СФД в напрямку РПІК. Відтак, згідно з затверд-
женими галузевими тематичним планом НДР,
ДКР, ВР і програмою нормативно-правового за-
безпечення ДС СФД та у повній відповідності до
погодженого і затвердженого технічного завдання
здійснено розроблення першої редакції ДСТУ 33.
ІХХ “Страховий фонд документації. Документація
на рухомі пам’ятки історії та культури для ство-
рення страхового фонду документації. Технічні ви-
моги” (далі – проект стандарту).

Нормативна частина проекту стандарту скла-
дається з чотирьох частин – загальних положень

і трьох блоків “технічних вимог”. У загальних по-
ложеннях визначаються: мета створення СФД на
РПІК, поняття “мікрофільм СФД” та призначення
мікрофільмів; видовий склад РПІК, на які створю-
ють мікрофільми; поняття “документація на РПІК”
та загальний склад документів, необхідних для ство-
рення мікрофільмів; постачальник документації і йо-
го обов’язки в частині забезпечення збереженості
РПІК та документації, дотримання прав власності,
режиму доступу; виробник мікрофільмів, місце їх
створення та нормативна база, що регламентує поря-
док їх створення. Блок “технічних вимог до складу
і комплектування документації на РПІК для ство-
рення СФД” регламентує для створення СФД обо-
в’язковість подання постачальником як власне РПІК
(архівні і бібліотечні документи) на вибір постача-
льника, так і документації на РПІК (обліково-фон-
дової музейної, фондової бібліотечної, облікових
документів архіву) за вичерпними переліками,
наведеними у проекті стандарту, та у складі й обсязі,
що визначає постачальник у комплектувальних доку-
ментах СФД. Блок “технічних вимог до підготування
і відправлення на мікрофільмування документації
на РПІК” регламентує дозвільний склад документа-
ції, у тому числі РПІК, за способом утворення/від-
творення, у тому числі засобами мікрографічної тех-
ніки; визначає нормативну базу, вимогам якої ма-
ють відповідати зміст та інші реквізити докумен-
тації постачальника, оформлення постачальником
її видавання на мікрофільмування, виготовлення
мікрокопій постачальником, а також загальний по-
рядок здійснення постачальником робіт з відбору
документації на мікрофільмування, з мікрокопію-
вання, комплектування партій документації, укла-
дання комплектувальних документів, пакування і
транспортування документації; установлює для ви-
робника граничний строк перебування документа-
ції у закладах СФД, порядок повернення докумен-
тації постачальнику та повідомлення постача-
льнику облікових номерів мікрофільмів за систе-
мою обліку СФД. Третій блок містить вимоги до
комплектувальних документів СФД: порядок ство-
рення, форма і реквізити, правила заповнення та
подальшого зберігання постачальником.

Таким чином, об’єкт стандартизування, завдан-
ня і мета стандартизування виходять за межі суто
технічних вимог і фактично спрямовані на регла-
ментування правових, методологічних та органі-
заційно-розпорядчих питань діяльності архівних
установ, музеїв та бібліотек, спрямованих на фор-
мування четвертої підсистеми СФД і, відповідно, в
частині НАФ – тих же аспектів функціональної дія-
льності архівних установ у сфері формування його
страхового фонду.
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3
Правомірність проблемного вирішення на

позиціях ДД СФД
Відповідно до Закону про СФД, ДС СФД

функціонує на засадах обов’язковості включення
до СФД визначених для потреб Міністерства Ук-
раїни з питань надзвичайних ситуацій та у спра-
вах захисту населення від наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи (далі – МНС) категорій докумен-
тації, а відтак – передбачається, що і вимоги цього
стандарту набуватимуть характеру обов’язко-
вості (ст. 3, 10). Але, по-перше, ці питання є об’єк-
том законодавчого регулювання і предметом під-
законних нормативних документів (порядків, по-
ложень, методик) у сферах архівної, бібліотечної,
музейної справ та у сфері ДС СФД (Закон про
СФД, ст. 10) і, відповідно, об’єктом стандартизу-
вання бути не можуть, оскільки аж ніяк не підпа-
дають під поняття “технічні вимоги”. Окремі тех-
нологічні ланки, що змістовно їх стосуються, мо-
жуть бути об’єктом стандартизування лише у разі,
якщо механізм їх виконання у відповідних норма-
тивних документах не регламентовано взагалі
або його викладення потребує деталізації чи кори-
гування. По-друге, для кожної сфери відносин
будь-яка вимога, що зачіпає права учасників (су-
б’єктів відносин) і має здійснюватися незалежно
від їх волі, набуває обов’язковості виключно в силу
Закону, тобто може бути правомірною лише у разі
чіткого законодавчого визначення об’єктів, що
є предметом вимоги, та суб’єктів відносин, які на-
бувають право вимоги і на яких відповідно по-
кладається обов’язок застосування цього права,
і суб’єктів відносин, на яких покладається обов’я-
зок виконання правомірно пред’явленої ним
вимоги.

Предмет вимоги, права і обов’язки суб’єктів
права в частині створення СФ НАФ і СФД зако-
нодавчо визначені. Концепцію Закону про СФД ми
вже розглянули. Поняття “рухома пам’ятка іс-
торії і культури” у межах правового поля чинного
архівного законодавства відсутнє. Об’єкт архівної
справи визначається як архівний документ. В ак-
тах архівного законодавства, яке складається з За-
кону України “Про Національний архівний фонд
та архівні установи” (далі – Закон про НАФ) і нор-
мативних документів, прийнятих відповідно до
нього (Закон про НАФ, ст. 2), СФ НАФ кваліфі-
кується як складова частина НАФ. Створення СФ
НАФ є обов’язковим для всіх суб’єктів права влас-
ності на документи НАФ, незалежно від виду
права, і цей обов’язок законодавчо унормовано.
Предметом цієї вимоги є унікальні і особливо цінні
документи НАФ (далі – УД і ОЦ), у тому числі й

ті, що зберігаються у музеях та бібліотеках. Право
вимоги належить Держкомархіву та архівам.
Обов’язок створення страхових копій УД і ОЦ для
СФД на архівні установи законодавчо не пок-
ладено. Вилучення СФ НАФ з відання Держ-
комархіву та його передавання у відання СФД/
МНС / ДД. СФД – з чітко і правильно поймено-
ваним об’єктом вилучення-передавання – законо-
давчо не регламентовано. Отже, СФД не має
жодних правових підстав вимагати постачання
“документації для створення СФД” ні від архівів,
ні від будь-яких інших власників і володільців
документів НАФ, у тому числі й музеїв, бібліотек,
наукових закладів, фізичних та юридичних осіб.

Процеси формування, організації, забезпечення
збереженості та державного обліку СФ НАФ сто-
суються виключно архівної справи (Закон про
НАФ, ст. 1) і належать до сфери забезпечення збе-
реженості НАФ. Відповідно, і унормування цих
процесів у всіх їх наукових, організаційних, пра-
вових, економічних, технологічних та інших ас-
пектах входить до компетенції Держкомархіву. Ме-
ханізм функціонування СФ НАФ у встановленому
порядку вже регламентовано актами архівного за-
конодавства, що на цілком законних підставах є
обов’язковими для застосування всіма юридични-
ми та фізичними особами – суб’єктами права
власності чи речових прав на документи НАФ і
не підлягають довільному трактуванню.

Взаємовідносини юридичних і фізичних осіб,
що є власниками документів НАФ або їх законни-
ми представниками, з установами ДС СФД мо-
жуть будуватися виключно на добровільному ґрун-
ті, тобто за бажанням зацікавленої юридичної або
фізичної особи, на підставі договору та на умовах,
погоджених сторонами з дотриманням норм архів-
ного законодавства, і стосуватися лише техноло-
гічних циклів (виготовлення копій, засобів захисту
інформації; ремонт, реставрація оригіналів тощо).
Саме у такому аспекті розглядається це питання в
офіційному роз’ясненні Держкомархіву3. Взаємо-
відносини музеїв і бібліотек в частині музейних
предметів і бібліотечних документів (окрім тих,
що є документами НАФ або підлягають внесенню
до нього), мають будуватися на тих же засадах,
якщо інше не встановлено законодавством, що
регулює відносини у цих сферах. Принагідно зау-
важимо, що бібліотечні документи в переважних
обсягах вже є дублетними, тобто тиражованими
виданнями, і страховому копіюванню не підляга-
ють взагалі. Як правило, ті документи, що є особ-
ливо цінними чи унікальними і зберігаються в біб-
ліотеках, є документами НАФ або такими, що
підлягають внесенню до нього.
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Відповідно, уся сфера застосування цього стан-
дарту зависає у вакуумі, оскільки немає ні юри-
дичних, ні фізичних осіб, які “у межах повнова-
жень, визначених законодавством України, ство-
рюють СФД на рухомі пам’ятки історії і культури”.
Більше того, за концепцією Закону про СФД, жод-
на фізична особа до створення СФД відношення
не може мати взагалі. Оскільки ж постачання до-
кументації для формування СФД здійснюється
юридичними особами на засадах обов’язковості
(ст. 2) та відповідно до затверджених галузевих та
обласних (галузевих) програм створення СФД
(ст. 11), то, відповідно, під “іншими постачальни-
ками або утримувачами оригіналів документів”
(ст. 11) мають розумітися ті постачальники, відно-
сини з якими будуються на інших засадах, і таки-
ми постачальниками насамперед мають бути влас-
ники РПІК. Таким чином, за контекстовим прочи-
танням цієї норми для таких осіб постачання є спра-
вою доброї волі, оскільки вони постачають свою
документацію поза затвердженими програмами.

Таким чином, маємо констатувати: розроблення
будь-якого підзаконного документа у напрямку
легітимації віднесення СФ НАФ (та і РПІК в ці-
лому) до СФД має бути визнано таким, що грубо
порушує норми і вимоги архівного законодавства
та суперечить нормам Закону про СФД.

Оскільки позиція ДД СФД залишається незмін-
ною, і, більше того, активно та послідовно спрямо-
вується на розвиток і законодавче закріплення пер-
вісно окресленої концептуальної лінії, оскільки
акти архівного законодавства, що регламентують
механізм функціонування СФ НАФ, послідовно
ігноруються, а сам факт існування СФ НАФ послі-
довно замовчується4, оскільки специфіку НАФ не
враховано і зведено до узагальненого РПІК, а ста-
тус Держкомархіву та архівів його системи як
суб’єктів управління цією категорією до уваги не
взято і зведено до узагальненого “юридична осо-
ба”, оскільки має місце вільне оперування змістом
окремих норм власного законодавства без ураху-
вання їх контекстового взаємозв’язку, остільки
представлений проект об’єктивно не може роз-
глядатися інакше, ніж повна ревізія архівного за-
конодавства і коригування норм Закону про СФД
та викладення їх на принципово інших засадах.

Наскільки правомірною є така ревізія? Розроб-
лення будь-яких галузевих нормативних докумен-
тів, що зачіпають функціональну діяльність ар-
хівних установ, можливе виключно на підставі
повного погодження з Держкомархівом як орга-
ном, що здійснює нормативно-правове регулюван-
ня відносин, міжгалузеву координацію та
функціональне регулювання у сфері архівної

справи і діловодства (Закон, ст. 24, ч. 3,5). Розроб-
лення будь-яких нормативних документів, метою
яких є коригування чинних актів архівного зако-
нодавства, тим більше в частині, що безпосередньо
регламентує механізм здійснення архівних робіт,
можливе виключно на підставі рішення (замов-
лення) Держкомархіву і переважно в частині тех-
нологічного циклу, у міру впровадження нових
технологій. У разі відсутності зазначеної підстави
розроблення такого нормативного документа не
може розглядатися інакше, ніж неправомірне і си-
лове втручання у безпосередню функціональну
діяльність системи установ іншої галузі.

Водночас наголошуємо на тому, що, оскільки
правовою основою функціонування ДС СФД є
також інші закони України (Закон про СФД, ст. 3),
оскільки Закон про СФД було прийнято раніше
від прийняття Закону про НАФ, то, відповідно,
у всіх питаннях, що стосуються НАФ і діяльності
архівних установ, Закон про СФД та система
нормативних документів “СФД” до приведення
у відповідність із Законом про НАФ діють лише у
тій їх частині, що не суперечить йому (Закон про
НАФ, розд. Х). Будь-який нормативний акт, що
порушує встановлений архівним законодавством
порядок функціонування СФ НАФ, в межах за-
гального правового поля є нікчемним.

Синхронізація законодавства в першу чергу пе-
редбачає зміну концептуального підходу до мето-
дології формування СФД на об’єкти культурної
спадщини і приведення пакету нормативних доку-
ментів системи СФД у відповідність з принципами
і правилами, що регламентують механізм функ-
ціонування трьох інших підсистем СФД, тобто ви-
роблення єдиної методології на єдиних засадах.

4
Наукове підґрунтя проблемного рішення:

порівняльний аналіз інформаційних систем
З метою вироблення єдиної методології

формування СФД та унеможливлення подальших
посягань на СФ НАФ виникає потреба чіткого
розставлення акцентів та розгляду проблеми під
таким кутом зору: наскільки дублетними і суміс-
ними є страхові системи СФД і НАФ, наскільки
позиція ДД СФД відповідає концептуальним за-
садам створення і меті функціонування як СФД,
так і СФ НАФ, і що саме має розумітися під по-
няттям “СФД для збереження документів на
об’єкти культурної спадщини”, наскільки якісно
і в яких аспектах досліджувалась проблема та
якими будуть наслідки реалізації пропонованого
її вирішення для обох систем.

Викликає подив той факт, що розробники вза-
галі не ставили за мету дослідження механізму
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функціонування СФ НАФ, а обмежилися лише
завданням дослідження загальних процесів обліку
і зберігання оригіналів документів. Між тим, зміст
усіх норм, що стосуються архівної справи, а також
застосоване для передавання цього змісту профе-
сійне термінологічне та лексичне поле, а також сту-
пінь повноти використаної джерельної норматив-
ної бази, яскраво свідчать про протилежне: ґрун-
товного дослідження проведено не було, мало
місце лише поверхове, фрагментарне ознайом-
лення з окремими нормативними документами, у
тому числі тими, що втратили чинність або пере-
бувають на стадії перероблення.

Для обрання правильної лінії треба було не до-
сліджувати “системи обліку і зберігання в архівних
фондах” (фрагментарно вихоплених сегментах
НАФ), а спрямувати дослідження насамперед на
порівняльний аналіз СФД, НАФ та СФ НАФ як
страхових систем. Ми наголошуємо на тій тезі,
що з точки зору загального захисту культурного
потенціалу суспільства НАФ в цілому теж має
розглядатися як специфічна страхова система.

 Такий порівняльний аналіз має грунтуватися
на таких істотних ідентифікаційних характерис-
тиках: 1) мета і зміст страхової (захисної) діяль-
ності структур, що утворюють ці системи, зона
захисту, об’єкт (предмет) захисту, страховий
випадок, 2) мета створення системи, засіб захис-
ту, строк дії захисту; мета, характер і умови
застосування засобу захисту. Ці визначальні ха-
рактеристики мають бути розкриті у визначеннях
понять СФД і СФ НАФ; 3) механізм здійснення ос-
новних виробничих процесів, можливість і наслід-
ки адаптації.

4.1 Державні структури-утворювачі та їх
функції у системі захисту

Головним органом виконавчої влади щодо за-
безпечення реалізації державної політики у сфері
створення та функціонування ДС СФД є МНС.
ДД СФД є урядовим органом державного управ-
ління, який діє у складі МНС, підпорядкований
йому і в межах своєї компетенції здійснює реалі-
зацію політики у сфері створення та функціону-
вання ДС СФД (Закон про СФД, ст. 5,6). Спеціаль-
но уповноваженим центральним органом виконав-
чої влади у сфері архівної справи і діловодства
є Держкомархів (Закон про НАФ, ст. 24). До
системи архівних установ належать усі самостійні
юридичні особи, функціональна діяльність яких
пов’язана з архівною справою, та їх архівні під-
розділи (у тому числі музеїв, бібліотек, наукових
закладів), а також архівні підрозділи органів дер-
жавної влади/місцевого самоврядування (ст. 1, 23).
Особливе місце в системі архівних установ

посідають архіви системи Держкомархіву, які є не
просто юридичними особами, а структурними
підрозділами відповідних державних адмініст-
рацій/органів місцевого самоврядування (місцеві
державні і комунальні архіви), що здійснюють
безпосереднє управління архівною справою на
відповідній території (ст. 27–29) чи державними
органами (центральні архіви), що виконують
завдання і функції держави з управління архівною
справою у профільній їм сфері життєдіяльності
суспільства (ст. 25).

У проекції на повноваження і компетенцію що-
до захисту суспільного організму у його критичних
точках МНС/ДД СФД та Держкомархів/архіви
виступають як спеціальні державні структури
(організаційно-правові системи), функціональна
діяльність яких спрямована на захист об’єктів у
профільних зонах захисту через розроблення і
здійснення заходів з випередження, мінімізації та
ліквідації шкоди, завданої руйнуванням, знищен-
ням, пошкодженням, виходом з ладу тощо об’єк-
тів захисту внаслідок настання певних подій.

Мета діяльності МНС/ДД СФД – підтримання
життєздатності існуючого (сьогоднішнього) сус-
пільного організму; зміст діяльності – превентив-
ний захист та відновлення існуючої інфраструк-
тури й потенціалу суспільства через проведення
будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних
та аварійно-відновлювальних робіт, поставлення
на виробництво (організацію), експлуатацію та ре-
монт об’єктів захисту; зона захисту – насамперед
у сферах оборонній, енергетичній, аграрно-про-
мисловій, транспортній, житлово-комунальній та
культурній; об’єкт захисту – матеріальний об’єкт
(продукція, будівля, споруда, комплекс споруд,
сукупність приладів, засобів тощо) стратегічного
(оборонного, мобілізаційного і господарського)
призначення та особливого суспільного значення
(культурна спадщина), що забезпечують стале
функціонування критично важливих “органів”
суспільного організму; страховий випадок – вихід
з ладу/знищення, пошкодження об’єкта у разі ви-
никнення надзвичайних ситуацій та в умовах
особливого періоду (Закон про СФД, ст. 1, 2, 3, 11).

 Мета діяльності Держкомархіву/архівів – оп-
тимізація розвитку суспільного організму через
вивчення, сприйняття і застосування набутого іс-
торичного досвіду; зміст діяльності – превен-
тивний захист задокументованої колективної па-
м’яті через виявлення, забезпечення збереженості
об’єктів захисту та ретроспекція (відновлення) ми-
нулого через створення систем інтелектуального
доступу до об’єктів захисту і публічне інформа-
ційне обслуговування у всіх формах й видах; зона
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захисту – у всіх сферах життєдіяльності суспільс-
тва; об’єкт захисту – створені раніше і створювані
зараз усіма суб’єктами суспільних (цивільних)
відносин органічні інформаційні системи, важливі
для українського етносу та народу в цілому; стра-
ховий випадок – знищення/втрата, пошкодження,
недоступність об’єкта у будь-яких ситуативних
обставинах мирного часу, в умовах надзвичайних
ситуацій та особливого періоду.

Для забезпечення функціональної мети і завдань
цих структур створюються дві інформаційні захисні
системи: СФД і НАФ. Для забезпечення превентив-
ного захисту критично важливих для Українського
народу, українського етносу та світового співтова-
риства унікальних та особливо цінних автентич-
них підсистем НАФ створюється СФ НАФ.

4.2 СФД, НАФ і СФ НАФ як інформаційні
системи у системі захисту: понятійна

характеристика
СФД є “спеціально призначеною системою”

для “підтримання готовності держави до успіш-
ної протидії надзвичайним ситуаціям та забез-
печення обороноздатності та мобілізаційної го-
товності країни” (пояснювальна записка до зако-
нопроекту про СФД). Ми наводимо поки що таке
визначення, оскільки дефініція терміну “СФД” в
Законі про СФД його як функціональну систему
не ідентифікує.

НАФ є “сукупністю архівних документів, що
відображають історію духовного і матеріального
життя Українського народу та інших народів,
мають культурну цінність і є надбанням україн-
ської нації” (Закон про НАФ, ст. 1). Відповідно,
НАФ є “складовою частиною вітчизняної і світової
культурної спадщини та інформаційних ресурсів
суспільства, перебуває під охороною держави
і призначений для задоволення інформаційних
потреб суспільства і держави, реалізації прав та
законних інтересів кожної людини” (ст. 4). Від-
повідно, НАФ, як уже зазначалося на початку на-
шого аналітичного огляду, створюється як загаль-
нонаціональна джерельна база – сукупність взає-
мопов’язаних комплексних історичних джерел –
і функціонує як інформаційна система – сукуп-
ність взаємопов’язаних інформаційних підсистем.

СФ НАФ визначається як “упорядкована сукуп-
ність копій унікальних і особливо цінних доку-
ментів, що створюється для збереження документ-
ної інформації на випадок пошкодження (втрати)
оригіналів” (Правила5, п. 7.7.1; Рекомендації6,
п. 1.2). Відповідно, СФ НАФ є, по-перше, сукуп-
ністю вторинних архівних документів, по-друге,
сукупністю дублюючих резервних підсистем НАФ;
по-третє, ця сукупність створюється на випадок

різних ситуативних обставин мирного часу, що
виникають в процесі професійного зберігання
(функціональне зношення/пошкодження (ста-
ріння) носіїв, викрадення, виявлення відсутніми
в наявності тощо) та на випадок виникнення екст-
ремальних (кризових) ситуацій в суспільстві чи
архівній установі.

Усі три системи функціонують на засадах обо-
в’язковості внесення до них документів, що є засо-
бом захисту об’єкта захисту (СФД) або одномо-
ментно виступають і як об’єкт, і як засіб його за-
хисту (НАФ та СФ НАФ).

Засобом захисту в системі СФД виступає до-
кумент, “зафіксований на мікрографічній плівці
чи інших компактних носіях інформації”, необ-
хідний для здійснення завдань МНС/ДД СФД (За-
кон про СФД, ст. 1,2), тобто така копія, зміст ори-
гінала якої призначений для забезпечення робіт з
спорудження і ремонту об’єктів у сфері будівницт-
ва й реконструкції та функціонування систем їх
життєзабезпечення, а також виготовлення про-
дукції, що підпадає під категорію об’єктів захисту
(ст. 11). Відповідно, зміст оригінала може бути
застосований для проведення відбудовчих/віднов-
лювальних робіт, оскільки оригінал є “діючою до-
кументацією” (ст. 12), що зберігає своє первісне
призначення, і до його змісту можуть вноситися
певні зміни (ст. 12). Такою документацією є “тех-
нічна та проектна робоча документація” (ст. 11) –
“конструкторська, технологічна, нормативна та
інша необхідна документація” (пояснювальна за-
писка до Закону). Така документація розглядається
як об’єкт права інтелектуальної власності на твір
(авторського права) і може містити інформацію,
віднесену до категорії державної чи іншої таєм-
ниці, яка захищається законодавством про держав-
ну таємницю, і така документація не може містити
інформацію, віднесену до інших категорій обме-
женого доступу. Відповідно, в частині дотримання
прав інтелектуальної власності ДД СФД гарантує
дотримання тільки авторських прав, а в частині
доступу – режиму безпеки тільки для цієї категорії
інформації обмеженого доступу: “порядок і пра-
вила формування, ведення та використання СФД,
що містять державну та іншу передбачену законом
таємницю, здійснюються згідно з вимогами зако-
нодавства про державну таємницю та технічний
захист інформації.” (ст. 10). Така пріоритетність
є цілком зрозумілою, якщо брати до уваги, що йде-
ться про пакет “діючої” науково-технічної доку-
ментації на матеріальний об’єкт, що, як правило,
перебуває у державній/комунальній власності або
у спільній власності з переважною часткою дер-
жави/територіальної громади у статутному фонді.
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По-друге, документ СФД – це така копія, зміст
якої є “адекватним рівню виробництва [відповід-
ним оригіналу діючої документації]” (ст. 11,12),
тобто відповідає змісту оригінала за його сутніс-
ними складовими, і підлягає відповідній корекції
у разі внесення змін до оригіналу. Саме цей аспект
дає підстави для термінологічної ідентифікації
процесу утримання документів СФД у закладах
їх зберігання як процесу “ведення”.

По-третє, на відміну від оригінала, застосуван-
ня якого передбачається для умов мирного часу,
функціональне призначення документа СФД на-
буває нового відтінку: “За призначенням СФД по-
діляється на: СФД для організації виробництва
оборонного, мобілізаційного і господарського при-
значення; СФД для проведення аварійно-рятуваль-
них та аварійно-відновлювальних робіт під час
ліквідування надзвичайних ситуацій; СФД для від-
будови об’єктів систем життєзабезпечення на-
селення і транспортних зв’язків; СФД для збере-
ження документів на об’єкти культурної спад-
щини” (ст. 11). Відповідно, документ СФД зберігає
виключно функціонально-змістовний зв’язок з
оригіналом як окремим документом і втрачає зв’я-
зок з середовищем побутування оригінала як скла-
дової своєї системи. Фактично створюється абсо-
лютно нова сукупність копійованих документів,
об’єднаних на підставі функціонально-тематич-
ного зв’язку, без збереження і відтворення гене-
тичної інформаційної єдності. Зв’язок походження
втрачає домінуюче значення. Створення таких
дублетних документних систем, підсистем, комп-
лексів, груп і підгруп є абсолютно природним яви-
щем у сфері державного управління взагалі і ґрун-
тується на загальному принципі “розсіяння – кон-
центрації інформації”. Генерована юридичною
особою документація дублюється для податкових,
статистичних, реєстраційних органів тощо і влива-
ється вже в ці нові документаційні фонди. Оскіль-
ки створення СФД обумовлено потребою зосеред-
ження в одній структурі усіх даних, необхідних
для організації превентивного захисту об’єктів за-
хисту, їх рятування на етапі кризи та відновлення
у післякризовий період, то, з огляду на вищеска-
зане, ця компіляція може розглядатися як своє-
рідний документаційний фонд ДС СФД.

По-четверте, на першому плані фігурує збе-
реження змісту оригінала з метою його прак-
тичного застосування. Збереження документної ін-
формації оригінала як такої відступає на другий
план, це не є основним завданням, це виникає по
ходу справи, бо якщо десь існує дубль речі, то, в
разі втрати прототипу, може бути використано
дубль. Але метою створення дубля є не заміна про-

тотипу, а “власне життя клону” в іншому сере-
довищі.

По п’яте, зі спливом строку, впродовж якого
об’єкт реально функціонує, а оригінал документа
зберігає свою функцію, вичерпуються і перспек-
тиви використання документа СФД, після чого
документ СФД або “анулюється”, або “переводи-
ться на архівне зберігання”(ст. 12). Таким чином,
відповідно до законодавчої концепції СФД, збері-
гання СФД взагалі не кваліфікується як архівне, і
це цілком зрозуміло, якщо брати до уваги той мале-
сенький фактик, що документ СФД не є архівним
документом.

Таким чином, засобом захисту для системи
СФД виступає копія документа, оригінал якого
переважно належить до класу НТД, є складовою
документаційного фонду юридичної особи і пере-
буває на стадії оперативного (динамічного) функ-
ціонального життєвого циклу, тобто зберігає свою
юридичну силу/правову дієвість і/або актуаль-
ність, оперативний характер свого змісту; відпо-
відно, зберігає можливість або потребу в застосу-
ванні за первісною функцією (створення), у тому
числі відповідно до мети створення і функціона-
льних завдань МНС/ДД СФД. Але ця копія набу-
ває нового призначення, вноситься до нової доку-
ментаційної системи і, відповідно, набуває ознак
самостійного автентичного службового документа,
що застосовується для потреб практичного захисту
і відновлення існуючих на поточний момент
об’єктів.

Видовий склад НАФ являє собою увесь спектр
існуючих класифікаційних документальних груп,
утворених представниками усіх соціальних класів
і структур в процесі своєї життєдіяльності. Доку-
мент НАФ є архівним документом, тобто доку-
ментом, що втратив свою первісну функцію, набув
нового статусу як вміст ретроспективної інфор-
мації, і надалі застосовується виключно відповідно
до свого нового функціонального призначення.
Відповідно, і документи, належні до класу НТД,
з набуттям статусу архівного документа повністю
втрачають актуальність своєї інформації як
безпосередній інструмент забезпечення здійснен-
ня (виконання) процесів (робіт, заходів), дотичних
до його первісної функції. Відповідно, документ
повністю втрачає і своє призначення як інстру-
мент дії (засіб захисту) в частині функціональних
завдань МНС/ДД СФД. Порівняймо призначення
документів СФД і призначення документів НАФ:
СФД – “ документи для …організації виробниц-
тва, для …проведення робіт, для… відбудови
об’єктів, для… збереження документів на об’єк-
ти”; НАФ – “документи про організацію вироб-
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ництва, про проведення робіт, про відбудову об’єк-
тів, про збереження документів на об’єкти”.

Ретроспективні автентичні підсистеми НАФ
створюються і функціонують на засадах збере-
ження фізичної цілісності та інформаційної гене-
тичної єдності належних до них документів і від-
творюють їх як багаторівневу ієрархічну інфор-
маційно цілісну сукупність комплексних істо-
ричних джерел. Ретроспективні страхові підсис-
теми НАФ створюються як резервна, контрольна
(запасна “клонована”), недоторканна і невід’ємна
складова найцінніших автентичних підсистем
НАФ, повністю дублюють їх як ієрархію комплекс-
них історичних джерел, у всіх своїх “життєвих
циклах” мають безпосередній зв’язок з ними, при-
значені для влиття в органічне середовище свого
інформаційного прототипу у разі його втрати і,
відповідно, функціонують на засадах забезпечен-
ня повної сумісності з механізмом його функціо-
нування. Страхова копія має бути повністю адек-
ватною оригіналу за усією його документною ін-
формацією і частиною зовнішніх ознак (Правила,
п.7.7.2.8). Таке завдання обумовлює створення
СФ НАФ у порядку, встановленому Держкомар-
хівом згідно з відповідними нормативними доку-
ментами і технологічними регламентами7. Доку-
ментна інформація усіх підсистем НАФ є недо-
торканною і жодному коригуванню не підлягає.

Таким чином, засобом захисту для автентичних
і страхових підсистем НАФ є документ, що одно-
часно є і об’єктом захисту. Цей документ, на від-
міну від документа СФД, може належати до будь-
якого класу документів і є архівним документом,
тобто таким, що повністю втратив первісну функ-
цію: первинним – для автентичних підсистем,
вторинним – для страхових. Відповідно, документ
НАФ переходить на стадію статичного (сталого)
існування, що обумовлює сталість і недотор-
канність його документної інформації. Захист
забезпечується через: безпосереднє збереження
оригінала документа – для автентичних систем
і страхової копії – для страхових, тобто об’єкт за-
хисту продукує сам себе. Страхова копія докумен-
та НАФ споріднена з документом СФД за способом
утворення і загальним захисним спрямуванням
завдань утворення.

Строк (період) дії страхування для системи
СФД є тривалим (“довгостроковим”) і визначає-
ться періодом реального існування об’єкту захисту
(Закон про СФД, ст. 1, 12); для усіх систем НАФ –
є постійним (довічним) відповідно до унормова-
ного строку зберігання об’єктів захисту.

Мета, характер і умови застосування засобу
захисту. Документ СФД створюється виключно

з метою використання його змісту: “бази зберіган-
ня … забезпечують накопичення документів, їх об-
лік, ведення та відтворення з метою оперативного
забезпечення користувачів документами” (Закон
про СФД, ст. 7) і зберігається, тобто існує як доку-
мент СФД, тільки в тих часових межах, впродовж
яких зберігається можливість такого викорис-
тання: “залежно від перспективи подальшого ви-
користання документів СФД постачальники та
Державний департамент СФД приймають рішення
про анулювання носіїв інформації” (ст. 12).

 Це використання має цілеспрямований харак-
тер: “поставлення на виробництво, експлуатація
та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного
і господарського призначення, для проведення бу-
дівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та
аварійно-відновлювальних робіт” (ст. 1) + для
“потреб оборони України” (ст. 2). Оскільки таке
використання буде ефективним лише за умови
відповідності змісту документа СФД змісту ори-
гінала, який, в свою чергу, має відповідати потре-
бам практичного застосування (виробництва), цей
зміст підлягає відповідному коригуванню, тобто
здійснюється “ведення” документа СФД як “діло-
водного оперативного” документа: “З метою вико-
нання функції ведення СФД постачальники доку-
ментації разом із спеціальними установами СФД
забезпечують своєчасне внесення змін до докумен-
тів СФД” (ст. 12).

Набуття нового відтінку у функціональному
призначенні разом із збереженням основного ха-
рактеру первісної функції прогнозує і умови, в
яких здійснюється використання документів СФД,
та обумовлює додаткову мету і специфіку харак-
теру такого використання. Відповідно до Закону
про СФД, використання СФД “здійснюється: в
умовах особливого періоду – згідно з мобілізацій-
ними планами; під час ліквідування надзвичайних
ситуацій – за запитами відповідних центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів вла-
ди Автономної Республіки Крим, органів місцево-
го самоврядування; у мирний час – за запитами
відповідних центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, органів влади Автономної Респуб-
ліки Крим, органів місцевого самоврядування,
юридичних осіб – постачальників документів”
(ст. 15). Отже, використання СФД передбачається
і для мирного часу, що цілком узгоджується з кон-
цепцією превентивного захисту. Передусім, здійс-
нюючи страхову діяльність в межах суспільства,
структури МНС/ДД СФД як страховик мають
здійснювати і заходи, спрямовані на аналіз, випе-
редження та зменшення страхового ризику для
об’єктів захисту у зонах захисту. Зміна страхо-
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вого ризику неможлива без аналізу інформації про
всі обставини, що мають істотне значення для
оцінки страхового ризику. Саме це завдання є од-
ним з основних чинників, що обумовлює необ-
хідність державної реєстрації документів СФД,
а також техногенне та екологічно небезпечних
об’єктів України, яку здійснює ДД СФД (ст. 6).
Відповідно, і документи СФД можуть використо-
вуватися для аналізу з метою моніторингу стра-
хового ризику. Відповідно, саме з метою забезпе-
чення превентивного захисту здійснюється і обмін
документами СФД з іншими країнами: “співробіт-
ництво України з іншими державами з питань
формування, ведення та використання страхового
фонду документації України здійснюється в части-
ні обміну документами страхового фонду докумен-
тації” (ст. 27).

Набуваючи нового призначення і починаючи
“жити власним життям”, документ СФД і вико-
ристовується вже абсолютно самостійно, тобто
безвідносно від того, чи є оригінал в наявності на
момент використання: “для термінового опера-
тивного забезпечення користувачів необхідними
документами пункти управління баз зберігання за-
безпечуються відповідними системами зв’язку”
(ст. 7). І це цілком узгоджується з метою створення
системи СФД і метою створення його документів.
Ми ще раз наголошуємо – йдеться не про збере-
ження документної інформації оригіналу з метою
його заміни на випадок втрати, а про збереження
змісту оригіналу на випадок його самостійного
застосування (безвідносно до наявності оригіна-
лу) для потреб превентивного захисту, а також
в екстремальних умовах – внаслідок неможли-
вості або недоцільності застосування оригіналу
за браком часу, недоступністю місця його утриман-
ня тощо. Відповідно, це диктує потребу централі-
зованого зосередження в межах однієї структури
усіх необхідних даних. Отже, система СФД – це
насамперед автономний рухливий банк страте-
гічної інформації, призначений для оперативного
користування. Користувачем документів СФД мо-
же бути як юридична особа – утримувач докумен-
тів, так і структури, що належать до органів дер-
жавної влади і місцевого самоврядування, у тому
числі й ті, що входять до складу ДС СФД. Відпо-
відно до умов і мети користування порядок корис-
тування визначають і регламентують нормативні
документи (Закон, підзаконні акти, державні стан-
дарти), утворені в межах системи СФД (ст. 18).

НАФ в цілому, як і СФД, спрямований на інфор-
маційне обслуговування. Усі архівні установи
одночасно є і центрами зберігання документів,
і центрами обслуговування. Водночас, на відміну

від СФД, який є оперативною документаційною
системою органів управління, НАФ є ретроспек-
тивною загальнонаціональною системою.
Відповідно, користування документами НАФ
спрямовано не на практичне відновлення чи
захист існуючих об’єктів, а на інформаційну ре-
конструкцію минулого, є публічним і здійснюється:
для документів, що перебувають у державній/ко-
мунальній власності – у порядку, встановленому
Держкомархівом, для документів, що перебувають
у приватній власності – у порядку, встановленому
власником з урахуванням рекомендацій Держком-
архіву (Закон про НАФ, ст. 19).

Оскільки СФ НАФ створюється не задля корис-
тування змістом документів, а як запобіжний захід
виключно з метою прямої заміни об’єкту захисту
у разі його втрати, то і страхові копії документів
є недоторканними (Рекомендації, п.1.5.) і не мо-
жуть бути надані для користування у будь-яких
формах, окрім випадків передання копії на за-
гальне зберігання з відповідним наданням їй ста-
тусу оригіналу архівного документа. Отже, одно-
разовим і виключним користувачем страхової копії
НАФ може бути лише та юридична або фізична
особа, яка на законних підставах здійснювала по-
стійне зберігання оригіналу документа.

Для використання документної інформації з ме-
тою запобігання зношенню матеріальної основи
оригіналів документів виготовляються копії фонду
користування (далі – ФК НАФ). ФК НАФ ство-
рюється одночасно зі створенням СФ НАФ (Реко-
мендації, п.1.9.). Відповідно до мети свого ство-
рення, ФК зберігається і використовується вик-
лючно в тій архівній установі, де зберігаються
оригінали і здійснюється відповідне обслуговуван-
ня. ФК на документи, що перебувають у приватній
власності, за погодженням з їх власником, може
зберігатися і використовуватися в тому архіві, до
сфери повноважень якого (зони комплектування)
належить архівна установа/архівне зібрання влас-
ника. Користування копіями ФК НАФ в держав-
них і комунальних архівах здійснюється відповід-
но до загального порядку користування. Користу-
вання копіями ФК НАФ, що не є власністю дер-
жави, територіальних громад, допускається лише
з дозволу власника документів (Закон про НАФ,
ст. 14, ч. 2; Рекомендації, п. 1.10). Моніторинг
страхового ризику та проведення заходів адек-
ватного реагування є складовими професійної
архівної діяльності у сферах формування та за-
безпечення збереженості НАФ, здійснюються на
всіх рівнях системи архівних установ країни на
єдиних методичних засадах і входять до сфери
контрольно-наглядових функцій Держкомархіву
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та архівів як державних органів. Відповідні по-
казники фіксуються у призначених для цієї мети
облікових документах та базах даних.

Таким чином, маємо констатувати: СФД як ав-
тономна система у складі інформаційних ресурсів
держави, призначена для забезпечення інформа-
ційних потреб суспільства, співвідноситься без-
посередньо з НАФ. За характером і умовами ство-
рення, утримання і використання ці дві системи
у складі інформаційних ресурсів держави нале-
жать: СФД – до оперативних, НАФ – ретроспек-
тивних. Відповідно, функціонують абсолютно са-
мостійно і на абсолютно різних засадах. Карди-
нальна різниця у природі документа як об’єкта
СФД та НАФ та у природі самих цих систем відоб-
ражена у їх назвах: “страховий фонд документації
України”, “Національний архівний фонд України”.

Системи СФД як автономна система і СФ НАФ
як підпорядкована система НАФ є абсолютно
незалежними одна від одної інформаційними
системами, спрямованими на забезпечення захис-
ту об’єктів у належних до них зонах захисту, але
не дублюють одна одну, оскільки функціонують на
різних засадах і оперують засобами захисту, що ма-
ють різне призначення і різний характер застосу-
вання відповідно до різної природи, різного харак-
теру функціонування і застосування самих об’єктів
захисту як таких. Функція створення страхового
фонду документів через копіювання оригіналів ви-
дається дублетною для архівної системи та ДС СФД
функцією лише на перший погляд. Здебільшого та-
ка поверхова оцінка базується на практично од-
накових за звучанням термінах, вживаних для най-
менування цих систем. Однак, з огляду на вище-
сказане, можна дійти цілком логічного висновку:
терміни “страховий фонд документації України”
та “страховий фонд Національного архівного фон-
ду” не є адекватними, оскільки повний обсяг і зміст
позначуваних ними понять є різними, а співпадіння
має місце лише в акцентуванні загального ха-
рактеру призначення систем – “захисний”, “для
захисту”, “випереджувальний”.

СФД співвідноситься з СФ НАФ виключно за
способом утворення своїх документів (перене-
сення документної інформації на компактні носії)
та загальним характером свого призначення
(сфера захисту). Як документальний масив СФД
є новоутвореною вторинною сукупністю перене-
сеної на мікроформи документної інформації
різногалузевого походження, що за характером
функціонального користування цією інформацією,
її мобільного передавання та оперативного засто-
сування за первісним призначенням набуває усіх
ознак автономної моногалузевої інформаційної

мережі у системі стратегічних інформаційних
ресурсів держави, що функціонує як специфічний
документаційний (діловодний) фонд незалежно
від середовища побутування оригіналів докумен-
тів. На відміну від СФД, СФ НАФ як резервна
контрольна підсистема НАФ функціонує на заса-
дах забезпечення повної сумісності з автентични-
ми підсистемами НАФ: підпорядкованості, дуб-
летності (підсистеми в цілому, у тому числі за
довідковим апаратом, організаційним порядком,
обліковими даними; окремого документа – “фак-
симільне” копіювання), недоторканності. На від-
міну від документа СФД, який за призначенням,
характером і умовами застосування втрачає ха-
рактер страхової копії документа, фактично на-
буваючи статусу автентичного службового доку-
мента, архівний документ СФ НАФ залишається
виключно страховою копією, що зберігається “у
замороженому стані” як “донорський банк”. І саме
з огляду на це у всій нормативно-правовій базі
СФД послідовно уникається вживання термінів
“копія”, “страхова копія” і натомість вживається
практично не застосовуваний для страхових сис-
тем термін “документація”. Отже, кардинальна
різниця у природі документа як об’єкта СФД і СФ
НАФ та у природі самих цих систем відображена
у їх назвах: “страховий фонд документації” –
“страховий фонд Національного архівного фон-
ду”; “СФД України” – “СФ НАФ України”.

Суттєвою характеристикою для розуміння відмін-
ності у механізмі функціонування цих систем –
ми наголошуємо на цій принциповій різниці – є
відповідність функціям страхового копіювання
(СФ) і копіювання для користування (ФК). У сис-
темі НАФ функції СФ і ФК розведено, у системі
СФД – суміщено.

Підсумовуючи все вищесказане, можемо дати
таку сутнісну понятійну характеристику системи
СФД: централізований оперативний банк даних
стратегічного призначення, утворений перенесен-
ням інформації оригіналів НТД різного походжен-
ня на компактні носії, що являє нову компіляційну
сукупність службових документів – специфічну
документаційну систему – та функціонує як фонд
користування (банк даних) захисного (страхового)
спрямування – з метою створення і підтримання у
готовності систем превентивного страхового за-
хисту у мирний час, термінового оперативного
забезпечення документами відповідних форму-
вань МНС (інших силових і владних структур)
у разі неможливості доступу до оригіналу або не-
доцільності його пошуку тощо внаслідок
виникнення страхового випадку – надзвичайних
ситуацій та в особливі періоди.
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Власне кажучи, нормативне визначення понят-
тя “СФД” у Законі про СФД абсолютно не іденти-
фікує цю сукупність як функціональну систему:
“упорядкований масив документів, зафіксованих
на мікрографічній плівці чи інших компактних но-
сіях інформації, які прийняті на державний облік
і довгострокове зберігання”. Показово, що у визна-
ченнях понять галузевих і обласних (регіональ-
них) СФД дається дещо інше тлумачення, яке
виникає внаслідок заміни тільки одного слова:
“упорядкований банк документів” (ст. 1).

Отже, в системі захисту культурного потенціалу
суспільства СФД і СФ НАФ є абсолютно різними
страховими документальними резервами.

4.3 СФД і СФ НАФ: механізм здійснення
виробничих процесів, можливість

і наслідки адаптації
Чи можуть бути адаптовані СФД і СФ НАФ –

автономна операційна система і підсистема архів-
ної (ретроспективної) системи – без зміни функ-
ціонального призначення і відповідного переорієн-
тування усіх виробничих процесів? Для відповіді
на це питання проаналізуємо і порівняємо статус
і підпорядкованість установ, що реалізують меха-
нізм функціонування систем, та їх зв’язок з струк-
турами управління, що утворюють ці системи,
у площинах: загальна діяльність у сфері функ-
ціонування систем; особливості здійснення права
власності та державної реєстрації; формування,
зберігання (ведення), використання (застосуван-
ня) систем.

Статус установ. Оскільки зберігання доку-
ментів СФД як “діючих” службових документів
не розглядається як архівне (Закон про СФД,
ст. 12), то і бази зберігання СФД та науково-дослід-
ні установи СФД, підпорядковані ДД СФД, діють
на підставі, а підприємства СФД – на основі ста-
тутів, затверджених головою ДД СФД (ст. 7–9).

Оскільки оригінали архівних документів є пер-
винними архівними документами, а їх страхові
копії є вторинними архівними документами, приз-
наченими для застосування на праві оригіналу, то
будь-яка установа, що здійснює створення, збері-
гання і облік страхових копій архівних документів,
є архівною установою. Установи СФД, перебира-
ючи на себе функції центрів формування СФ НАФ
в частині виготовлення, зберігання і обліку стра-
хових копій документів НАФ, а також здійснення
науково-дослідної та інформаційної діяльності
у сфері архівної справи, фактично набуватимуть
статусу архівних установ (Закон про НАФ,
ст. 1) і, відповідно, мають діяти на підставі поло-
жень, затверджених Держкомархівом (ст. 26, ч. 3)
чи погоджених з ним та з повним дотриманням

вимог архівного законодавства (ст. 22, ч. 2). У разі
порушення цих вимог їх діяльність може бути
зупинена у порядку, встановленому Держкомар-
хівом (ст. 22, ч. 38). Усі роботи з документами СФ
НАФ в таких установах можуть здійснюватися
лише фахівцями з відповідною освітою/підготов-
кою (Закон про НАФ, ст. 38).

Цей висновок, який, здавалося б, лежить на по-
верхні і, як то кажуть, “впадає у вічі”, пройшов
повз увагу ДД СФД, хоча є одним з тих найістот-
ніших чинників, що унеможливлюють “мирне
співіснування” СФД і СФ НАФ в одному середо-
вищі побутування, і саме про це власне і йшлося
весь час у застереженнях Головархіву/Держком-
архіву.

Аналізуючи здійснення права власності на до-
кументи СФД і СФ НАФ, маємо розрізняти право
власності на: власне копію, документну інформа-
цію, систему в цілому.

Закон про СФД регламентує: “СФД, створений
на кошти державного бюджету, є власністю дер-
жави. СФД, створений на власні кошти юридич-
них осіб, може бути віднесений до державної влас-
ності, якщо це передбачено договором (ст. 2). Ця
норма фактично повторює відповідні положення
ст. 38 Закону України “Про інформацію”9, але тут
є маленький нюанс: в Законі про СФД йдеться про
право власності на сукупність документів, якими
передбачено користуватися, в Законі “Про інфор-
мацію” – про інформацію, у тому числі ту, що міс-
титься в документах. Безперечно, СФД та його під-
системи в цілому як нова компіляція, створена для
потреб управління на засадах обов’язковості,
є об’єктом права власності (тобто прав воло-
діння, користування і розпоряджання) органів
управління, що утворюють ці системи, безвіднос-
но до того, на чиї кошти створено оригінали доку-
менти чи виготовлено копії. Водночас право на
окремі копії залишається і за їх утворювачами, тоб-
то особами, на чиї кошти їх виготовлено.

В частині визначення категорій користувачів
у нормах Закону про СФД простежується певна
неокресленість і непослідовність. Відповідно до
ст. 15, суб’єктами права користування визнаються
“центральні органи виконавчої влади; органи
влади Автономної Республіки Крим; місцеві ор-
гани виконавчої влади; органи місцевого самовря-
дування; юридичні особи - постачальники доку-
ментів”. Відповідно до визначення поняття у ст. 1,
постачальником є “підприємство, установа, орга-
нізація, які здійснюють підготовку і постачання
документів для формування та ведення страхового
фонду документації України”; відповідно до ст. 6,
до суб’єктів ДС СФД, окрім МНС, ДД СФД та ус-
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танов, підпорядкованих ДД СФД, належать органи
центральної і місцевої виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування, “у складі яких за необ-
хідністю діють відповідні служби (підрозділи) з
питань створення та ведення” СФД, а також “підп-
риємства, установи, організації, які формують
і використовують СФД”. Таким чином, неясно,
чи органи влади/самоврядування, визначені як ко-
ристувачі, є виключно суб’єктами ДС СФД, чи та-
кими користувачами можуть бути й інші органи,
тобто такі, які до суб’єктів ДС СФД не належать.
По-друге, якщо постачальник прямо не ідентифі-
кований як суб’єкт ДС СФД, то можна дійти вис-
новку, що формують і використовують СФД якісь
інші юридичні особи, які до того ж не підпоряд-
ковуються ДД СФД. Цю ж нечіткість посилює нор-
ма ст. 15 – “запити щодо документації, що містить
державну таємницю, задовольняються лише за
наявності у користувача спеціального дозволу на
здійснення діяльності, пов’язаної з державною
таємницею”, оскільки у самого постачальника та
органу – суб’єкта ДС СФД такий дозвіл і право
на користування мають бути визначально. Вод-
ночас, оскільки виникають такі сумніви, потребує
уточнення в цілому, в якій частині створення доку-
ментів СФД може стосуватися юридичних осіб
приватного права: в частині держзамовлення/за-
мовлення територіальної громади, у разі функціо-
нування на праві спільної власності з переважною
часткою держави, громади у статутному фонді чи
на якихось інших засадах.

Отже, оскільки виникають підстави для тверд-
ження, що користувачами можуть бути “сторонні
особи”, оскільки Законом передбачається можли-
вість міжнародного обміну документами СФД
(ст. 27), то виникає і питання: наскільки повним
є право власності структур МНС/ДС СФД в час-
тині користування документами, у тому числі для
міжнародного обміну, оригінали яких є власністю
юридичних осіб приватного права? Як набу-
вається і охороняється право власності на інфор-
мацію? Закон про СФД нечітко регламентує ці пи-
тання, оскільки неясно, чи передбачає договір пе-
редання права власності тільки на копії чи й на
інформацію. Нечітко викладена і норма ст. 17 цьо-
го Закону: “постачальник документів і їх розроб-
ник (автор) мають право на гарантію охорони
прав інтелектуальної власності, державної та іншої
передбаченої законом таємниці, законних прав та
інтересів власника та виробника у процесі форму-
вання, ведення та використання страхового фонду
документації України відповідно до законодавства
України”. По-перше, неясно, про якого власника
йдеться – постачальника оригіналів, їх власника

чи орган управління СФД у разі виготовлення до-
кументів СФД на державні кошти з оригіналів, що
є приватною власністю; по-друге, неясно, про яко-
го виробника йдеться – про розробника (автора)
оригіналу, юридичну особу – виробника об’єкта
захисту, чи про виробника документа СФД; по-
третє, якщо це різні особи за ознакою відношення
до оригіналів і документів СФД, то чому перші
зацікавлені у дотриманні прав других? І про які
саме законні права та інтереси йдеться? Окрім то-
го, абсолютно неясно, як здійснюються права влас-
ності на копії та інформацію у разі належності їх
до комунальної власності. Отже, як бачимо, здійс-
нення права власності на документи СФД, особ-
ливо в частині користування, чітко не унормовано.

Одним із основних завдань ДД СФД є ведення
Державного реєстру документів страхового фонду
документації України (ст. 6), у тому числі
реєстрація галузевих, обласних (регіональних)
СФД (ст. 10), а також ведення Державного реєстру
техногенне та екологічно небезпечних об’єктів
України (ст. 6). Вже тільки постановка в одному
ряду цих завдань свідчить про головну спрямо-
ваність державної реєстрації документів СФД –
забезпечення превентивного захисту через оцінку
ризику і фіксування факту створення відповідних
документів СФД як запобіжного заходу. Саме з
метою підтвердження факту вжиття такого запо-
біжного заходу унормовується положення про те,
що “поставлення продукції на виробництво та
прийняття до експлуатації закінчених будівницт-
вом (реконструкцією) об’єктів здійснюються лише
за умов закладення технічної та проектної робочої
документації” до СФД, “що підтверджується від-
повідними актами, які видає” ДД СФД (ст. 11).
Положення про ведення Державного реєстру
документів СФД затверджує Кабінет Міністрів
України (ст. 13).

Відповідно до функціональної і класифіка-
ційної належності документів СФД як засобів за-
хисту, контроль за створенням СФД (сфера фор-
мування) здійснює Державна технічна інспекція
ДД СФД, а Головним державним інспектором з
питань формування та ведення СФД є голова ДД
СФД (ст. 14).

 Здійснення права власності на СФ НАФ обу-
мовлено вимогами, встановленими для документів
НАФ в цілому. Документи НАФ можуть перебувати
у державній, комунальній або приватній власності,
у тому числі на праві довірчої або спільної влас-
ності. Держава/територіальна громада реалізує
свої повноваження власника на документи НАФ
через державні і комунальні архіви, що висту-
пають суб’єктами управління щодо всіх юридич-
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них (у тому числі музеїв і бібліотек) осіб – суб’єк-
тів права – у державному/комунальному секторі,
та управителями на праві довірчої власності щодо
всіх документів НАФ, що належать державі/гро-
маді і зберігаються безпосередньо в архівах.

Усі документи НАФ, незалежно від виду доку-
ментів (Закон про НАФ, ст. 1) та права власності
на них, є культурними цінностями, і на цій підставі
принцип непорушності права власності на них
обмежується, а особливості його здійснення виз-
начаються Законом про НАФ10 . Держава є гаран-
том збереження цінностей Українського народу, і
це своє зобов’язання щодо усіх документів НАФ
вона реалізує через Держкомархів та архіви його
системи, які здійснюють державний контроль і на-
гляд за роботою усіх архівних установ (архівних
підрозділів юридичних осіб) та за усіма приват-
ними архівними зібраннями, де зберігаються доку-
менти НАФ, отримують від зазначених осіб рег-
ламентовані обліково-звітні та планово-звітні до-
кументи, а також контролюють дотримання пра-
ва власності та речових прав на документи НАФ
через проведення державної реєстрації докумен-
тів НАФ. Порядок реєстрації і форма реєстра-
ційна свідоцтва затверджуються Кабінетом Мі-
ністрів України (ст. 7, ч. 111).

Оскільки, як уже зазначалося на початку цього
огляду, СФ НАФ створюється в межах НАФ на
засадах обов’язковості (Закон про НАФ, ст. 13,
ч. 1) з метою його превентивного і практичного
захисту як загальнонаціональної цінності, то, від-
повідно, право власності на СФ НАФ в цілому
і на усі його документи від імені держави та Ук-
раїнського народу набувається Держкомархівом
як головним розпорядником НАФ (ст. 24, ч. 8) і
гарантом його збереженості (ст. 13, ч. 5). Оскільки
СФ НАФ є резервною страховою системою, його
документи є недоторканними і розглядаються як
вилучена з обороту категорія рухомого майна.
Архівна установа, що здійснює зберігання СФ
НАФ, набуває права управління ним, обмеженого
архівним законодавством – права володіння і роз-
поряджання в межах, необхідних для забезпечення
його фізичної та інформаційної цілісності, без
права користування. Юридичні особи – власники
оригіналів документів зобов’язані створювати
страхові копії на власні кошти, а фізичні особи
надають цю можливість архівам з гарантією
безоплатного здійснення робіт (ст. 14, ч. 2). Право
і обов’язок вимоги, як уже зазначалося, належить
Держкомархіву та архівам – за місцем державної
реєстрації оригіналів. Державну реєстрацію до-
кументів НАФ, що зберігаються в архівах його сис-
теми, а також галузевих архівах та наукових зак-

ладах, здійснює Держкомархів; державну реєст-
рацію інших документів здійснюють архіви, до зо-
ни комплектування (сфери поширення контроль-
них повноважень) яких ці документи належать
(Закон про НАФ, ст. 7, ч. 1; Правила, пп. 5.5.1–
5.5.312). Контроль за дотриманням права власнос-
ті на СФ НАФ за місцем його зберігання здійснює
Держкомархів.

Оскільки СФ НАФ є підпорядкованою систе-
мою НАФ, право власності на яке є невідчужува-
ним і належить державі, то окремій реєстрації
його документи не підлягають. Відомості про на-
явність СФ як контрольного дублетного обо-
в’язкового пакету фіксуються у відповідних гра-
фах основних облікових документів, призначених
для обліку УД і ОЦ, документів для централізова-
ного державного обліку, які заповнюються архів-
ними установами-утримувачами оригіналів у міру
створення страхових копій, та для УД додатково –
у графах розділу “Унікальні документи Націо-
нального архівного фонду” Державного реєстру
національного культурного надбання, які запов-
нюються Держкомархівом на підставі відомостей,
наданих архівними установами (Правила,
пп.6.6.1.3, 6.6.4.1).

Таким чином, установи СФД, перебираючи на
себе функції створення і утримання СФ НАФ, на-
буватимуть статусу архівних установ, діятимуть
на засадах функціонального взаємозв’язку з Держ-
комархівом/архівами, і цей зв’язок неминуче ма-
тиме характер ієрархічної підпорядкованості,
оскільки: набуття права вимоги на створення СФ
НАФ без набуття статусу Держкомархіву/архівів,
права власності на СФ НАФ без набуття статусу
Держкомархіву, права управління СФ НАФ з на-
буттям права користування та без контрольного
нагляду Держкомархіву – неможливі; окрема
реєстрація СФ НАФ як самостійних документів
не передбачена; подання необхідних відомостей
Держкомархіву/архівам для внесення до облікових
документів автентичних систем матиме характер
обов’язковості. Відповідно, для здійснення функцій
створення і утримання СФ НАФ установи СФД
неминуче мають перейти в коло системи архівних
установ Держкомархіву з прямим підпорядку-
ванням йому.

Формування СФД законодавчо визначається
як “комплекс заходів, необхідних для виготовлен-
ня документів страхового фонду документації, об-
ліку і закладання їх на зберігання у визначеному
законодавством порядку, який дозволяє здійснити
їх оперативний пошук” (Закон про СФД, ст. 1).
Таке визначення не є задовільним, оскільки не де-
термінує процес у його визначальних складових.
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Формування будь-якої системи є передусім ціле-
спрямованим процесом поповнення її належними
до неї елементами та вилучення цих елементів
з неї. Вилучення, визначене як “анулювання”, від-
несено до процесу “ведення”: процес поповнення
не може охоплюватися поняттям “виготовлення”
як позначенням лише технологічного циклу і фак-
тично залишається за межами термінологічного і
загального понятійного поля. Це в першу чергу
стосується визначення категорій об’єктів захисту
і, відповідно, видового складу документів, що під-
лягають мікрофільмуванню, а також юридичних
осіб – джерел формування. Між тим ця лакуна за-
повнюється текстовим наповненням норм, яке дає
таку концептуальну законодавчу схему щодо від-
несення (виявлення) об’єктів і засобів захисту:
“формування СФД провадиться на плановій основі
шляхом розроблення та реалізації галузевих і об-
ласних (регіональних) програм створення СФД “.
Для формування СФД на озброєння, військову тех-
ніку, вироби та об’єкти, “документація на які під-
лягає закладанню до СФД”, відповідні міністерс-
тва та інші центральні органи виконавчої влади
розробляють мобілізаційні плани, державне обо-
ронне замовлення, реєстри техногенно та еколо-
гічно небезпечних об’єктів; визначають, розроб-
ляють і затверджують номенклатуру виробів, пе-
реліки об’єктів і споруд систем життєзабезпечення,
транспортних зв’язків, підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки дер-
жави; місцеві органи виконавчої влади, органи
влади АРК та органи місцевого самоврядування
визначають розташовані на території регіону (об-
ласті) техногенне та екологічно небезпечні об’єкти,
об’єкти і споруди систем життєзабезпечення,
транспортних зв’язків. Для формування СФД на
об’єкти культурної спадщини місцеві органи вико-
навчої влади, органи влади АРК та органи місце-
вого самоврядування на основі Державного
реєстру нерухомих пам’яток України, описів, схем,
каталогів історичних пам’яток та інших об’єктів
визначають розташовані на території регіону (об-
ласті) пам’ятки історії та культури (ст. 11, 22, 23).

Неокресленість складових процесу формування
породжує нечіткість і двозначність розуміння щодо
парних понять: створення – формування, ство-
рення – виготовлення, постачальник – джерело
формування, постачальник – утворювач (створю-
вач), утворювач – виготовлювач, утворювач –
“формувальник” тощо. Наприклад, в межах однієї
статті поняття “створення” і “формування” роз-
ведено: ДД СФД здійснює методичне керівництво
з питань створення та контроль за виконанням
вимог законодавства щодо створення СФД, а та-

кож контроль за формуванням СФД, забезпечує
впровадження досягнень науки і техніки, передо-
вого досвіду роботи зі створення і довгостроко-
вого зберігання СФД (ст. 6). З такого викладення
вже можна зробити висновок, що під створенням
розуміється процес виготовлення документів СФД.
Концептуальні основи формування та проекти
нормативних документів розробляють науково-
дослідні установи ДД СФД (ст. 8), а організація
проведення науково-дослідних робіт у сфері фор-
мування належить до компетенції ДД СФД (ст. 6).

За буквою законодавчого викладення, галузеві
СФД створюють міністерства та інші централь-
ні органи виконавчої влади відповідно до роз-
роблених і затверджених ними програм; плану-
ють, координують та забезпечують фінансуван-
ня та виконання робіт з формування СФД підпо-
рядкованими їм підприємствами, контролюють
виконання програм і забезпечують стійку систему
управління щодо створення СФД (ст. 22); місцеві
органи виконавчої влади, органи влади АРК та
органи місцевого самоврядування створюють
обласні (регіональні) фонди СФД і контролюють
виконання програм їх створення (розробник і за-
тверджувач не зазначаються, але відповідно до
ст. 8 науково-дослідні установи надають допо-
могу в розробленні таких програм саме цим
органам), а також планують, координують та за-
безпечують фінансування робіт, пов’язаних з пос-
тачанням (ці ж функції щодо виконання робіт та
функції управління щодо створення не засте-
рігаються) (ст. 23). У складі цих органів за не-
обхідністю діють відповідні служби (підрозділи)
з питань створення та ведення СФД (ст. 4). Отже,
з цього можна розуміти, що ці органи, створюючи
СФД, тим самим і формують його: “органи
державної влади, місцевого самоврядування, які
формують і використовують СФД” (ст. 6). Тоді
зовсім неясно, як можуть формувати СФД
юридичні особи, не створюючи його: “під-
приємства, установи, організації [незалежно від
форм власності], які формують і використовують
СФД” (ст. 4, 6); СФД “формується підприєм-
ствами, установами, організаціями, незалежно від
форм власності, спеціальними установами, під-
приємствами СФД, які є суб’єктами ДС СФД.”
(ст. 10). Водночас, як ми уже зазначали, ці під-
приємства, установи і організації бути постачаль-
никами не можуть, оскільки згідно з норматив-
ним викладенням постачальником є юридична
особа, що тільки здійснює підготовку і постачання
документації для формування та ведення СФД
(ст. 1,11). Окрім того, “постачальник визначає дос-
татній комплект документації на вибір, об’єкт, па-
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м’ятку історії та культури і несе відповідаль-
ність за його повноту” (ст. 16).

Для СФ НАФ процес виявлення/віднесення до
категорій УД і ОЦ (об’єктів захисту) безпосередньо
пов’язаний з експертизою цінності документів, яка
здійснюється усіма архівними установами у на
єдиних методичних засадах у порядку, встанов-
леному Держкомархівом. Результати експертного
відбору розглядаються експертними комісіями ар-
хівних установ, у тому числі архівів – з правом
схвалення. Принципи і критерії визначення цін-
ності документів, порядок віднесення документів
до УД, а також порядок утворення та діяльності
комісій визначаються Держкомархівом та затверд-
жуються Кабінетом Міністрів України (Закон про
НАФ, ст. 6,ч. 2; Правила, пп. 4.1.3, 4.213). Перелік
установ культурного профілю, що мають право
здійснення експертизи культурних цінностей, у то-
му числі документів НАФ, визначено Міністерст-
вом культури та мистецтв за погодженням з Держ-
комархівом14. По-друге, жодна архівна установа
не може на свій розсуд визначати “комплект доку-
ментації”, оскільки видовий склад документів, що
підлягають копіюванню, чітко визначено Держ-
комархівом: документи, у встановленому порядку
віднесені до категорій УД і ОЦ, та описи справ
загального зберігання, до яких їх внесено. Вибір
постачальника може мати місце тільки тоді, коли
йдеться про масив однорідних матеріальних пред-
метів, виробів, видань тощо, і це є абсолютно не-
прийнятним для інформаційних систем з первин-
ною (вихідною) для інших систем інформацією.
Отже, перебираючи на себе повноваження у сфері
формування СФ НАФ, ДД СФД та інші суб’єкти
управління ДС СФД повністю втрачатимуть право
визначення об’єктів і засобів захисту, оскільки пра-
во експертної діяльності у сфері архівної справи
на них не поширюється і поширюватися не може.

Виготовлення документів СФД та технічний за-
хист інформації здійснюють підприємства СФД
(ст. 9), а накопичення – бази зберігання СФД
(ст. 1,7). Отже, бази зберігання не здійснюють і
не можуть здійснювати комплектування у повному
обсязі, оскільки визначення джерел такого комп-
лектування, віднесення документів до об’єктів
СФД тощо не входить до їхньої компетенції. Відпо-
відно, функціонально ці установи пов’язані з
іншими суб’єктами ДС СФД. Зберігаючи копії СФ
НАФ, ці центри зберігання свого “функціональ-
ного партнера” змушені будуть поміняти.

Визначення типів страхових копій СФ НАФ та
встановлення технологічних регламентів їх виго-
товлення належить до компетенції Держкомархіву.
Організація заходів по створенню СФ (планування

робіт, визначення черговості копіювання, підго-
тування документів до копіювання і передавання
на копіювання) та безпосереднє створення стра-
хових копій (підготування обладнання, виготов-
лення копій, перевіряння їх якості, передавання
до сховища архіву) здійснюється у порядку, вста-
новленому Держкомархівом. Відповідно до вимог
нормативних документів архівної галузі, ство-
рення СФ НАФ здійснюється спеціальними струк-
турними підрозділами державних архівів (Реко-
мендації, п. 1.7.) згідно з типовими технологіч-
ними регламентами (Правила, п. 7.7.2.6), обов’яз-
ковою складовою яких є визначення основних роз-
мірів та розміщення мікрозображень на рулонних
мікрофільмах та мікрофішах, порядку побудови
мікрофільму на рулонній плівці та страхових копій
на мікрофішах, а також встановлення вимог до
якості страхових копій (Рекомендації, ч. 4–6).
Страхове копіювання документів, що перебувають
у приватній власності, здійснюється згідно з поло-
женням, затвердженим Держкомархівом (Правила,
п. 7.7.2.7; Рекомендації, п.1.8.).

У разі потреби для створення страхового фонду
чи фонду користування архіви можуть користу-
ватися послугами інших юридичних осіб (Прави-
ла, п. 7.4.1.1). Передавання-приймання страхових
копій до спеціального сховища має здійснюватися
за дозволом Держкомархіву та у порядку, встанов-
леному ним.

Організація документів СФД пов’язана з поряд-
ком їх обліку і спрямована на забезпечення їх
оперативного пошуку: “облік і закладання на збе-
рігання у визначеному законодавством порядку,
який дозволяє здійснити їх оперативний пошук”
(Закон про СФД, ст. 1). Призначення СФ НАФ не
потребує терміновості пошуку, але потребує фізич-
ного збереження резервних підсистем на засадах
сумісності з прототипом, відтак –організація СФ
НАФ пов’язана з обліком як самого СФ, так і ав-
тентичних систем, і спрямована на забезпечення
відтворення їх інформаційної цілісності у разі за-
міни, а також на адресний пошук копій в сховищах.
Отже, у разі зберігання СФ НАФ в центрах СФД
загальний порядок організації документів СФД
в частині СФ НАФ має бути змінено.

Облік документів СФД здійснюють бази збері-
гання СФД (Закон про СФД, ст. 7). Шифри (об-
лікові номери, позначення) надаються відповідно
до вимог системи нормативних документів СФД.

Облік СФ НАФ як страхового резерву НАФ не-
розривно взаємопов’язаний з обліком автентичних
підсистем НАФ, оскільки має забезпечити не тіль-
ки збереженість фізико-технічного стану резерву
та адресний пошук в його підсистемах, але й таку
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його внутрішню організацію, що гарантує їх суміс-
ність з органічним середовищем автентичних під-
систем НАФ у разі влиття в них замість свого про-
тотипу. Відповідно, облік цієї сукупності є невід’єм-
ною складовою державного обліку документів НАФ
і має здійснюватися на всіх рівнях архівної системи
виключно у встановленому архівним законодав-
ством порядку.

Державний облік документів НАФ ґрунтується
на принципах централізації, наступності, уніфіка-
ції, достовірності та повноти, що забезпечується
єдиним організаційно-методичним керівництвом
передусім через сувору регламентацію системи ос-
новних облікових документів архівних установ та
документів для централізованого державного обліку
(видового складу, форм документів та вимог до їх
ведення: Правила, пп. 6.2.1, 6.3.1), а також через
послідовне концентрування облікових даних на рів-
нях архівної системи (Правила, п. 6.1.1), і ведеться
у порядку, встановленому Держкомархівом (Закон
про НАФ, ст. 12, ч. 1). Державний облік СФ НАФ
суворо регламентований і здійснюється в облікових
документах, форма і порядок ведення яких визна-
чається Держкомархівом (Правила, розд. 6.12).

Облік СФ НАФ у спеціальному сховищі для його
централізованого зберігання матиме свою специ-
фіку у застосуванні принципів централізації, нас-
тупності та уніфікації і здійснюватиметься на
засадах прямої і зворотної похідності. Постійні
облікові номери одиниць обліку СФ надаються за
описами страхового фонду, укладеними архівними
установами – утримувачами оригіналів. За цими
ж описами, а також відповідно до них у власних
облікових документах у спеціалізованому сховищі
має здійснюватися поодиничний та сумарний об-
лік копій в межах кожної архівної установи, а за-
гальний облік СФ – в межах системи архівних ус-
танов – в регламентованих облікових документах
з поданням Держкомархіву облікових документів
для централізованого обліку. Окрім того, для сис-
тем СФ НАФ укладання довідкового апарату з сфе-
ри інформаційного обслуговування переходить до
сфери обліку, і здійснюється на підставі анотова-
них переліків УД і переліків ОЦ, що подаються
архівами разом з страховими копіями.

 Таким чином, база зберігання СФД, що здійс-
нюватиме централізоване зберігання страхової
системи НАФ, у виконанні усіх робіт і заходів,
віднесених до сфери формування СФД, не зможе
функціонувати поза системою Держкомархіву і
у своїй діяльності має бути підзвітною і підконт-
рольною йому.

Ведення СФД “передбачає забезпечення від-
повідності документів СФД оригіналу діючої до-

кументації, їх довгострокове зберігання, переве-
дення на архівне зберігання або анулювання”
(Закон про СФД, ст. 12). Координацію та контроль
за веденням СФД здійснює ДД СФД (ст. 6).

Власне, в загальних рисах ми вже проаналізу-
вали складові цього процесу. Кардинальна його
відмінність від основного виробничого процесу
архівної справи акцентується вже самою назвою,
яка є абсолютно неприйнятною для позначення
фізичного зберігання архівних документів. Доку-
мент СФД є службовим “діючим” документом, в
процесі утримання він “ведеться” (порівняймо:
діловодство) з коригуванням змісту та інших рек-
візитів, він зберігається як такий тільки впродовж
свого “оперативного” циклу, після втрати первіс-
ної функції він, “залежно від перспектив подаль-
шого використання” (з огляду на свою цінність
як вміст ретроспективної інформації) “анулює-
ться” (вилучається до знищення) або “переводи-
ться на архівне зберігання” (набуває статусу архів-
ного документа і передається до архівної устано-
ви). Читачу-архівісту, який працює з діловодними
службами, уся ця схема має бути “до болю знайо-
ма”. Для діловодного службового документа схема
є прийнятною, але в неї аж ніяк не можуть вкла-
датися архівні документи, та ще й Національного
фонду, та ще й недоторканні копії, що мають збе-
рігатися як зіниця ока. Документна інформація ар-
хівних документів є взагалі недоторканною і жод-
ному коригуванню не підлягає. В окремих випад-
ках до справ можуть долучатися подані особою
документи, що спростовують або підтверджують
певні відомості про неї (Правила, п. 9.1.3.2) . До-
кументна інформація СФ НАФ є жорстко недотор-
каною, документи вже перебувають на архівному
зберіганні, термін зберігання копії як такої – до-
вічний (з перенесенням інформації на інші носії у
міру їхнього старіння).

Основне завдання архівних установ у сфері збе-
реження СФ НАФ – забезпечення збереженості –
термінологічно і понятійно не окреслено. Саме по-
няття “довгострокове зберігання” акцентовано
зміщено. Власне кажучи, “довгострокове зберіган-
ня” (тривале) як таке має охоплювати поняття “ут-
римання” та “забезпечення збереженості” впро-
довж 10–75 років. Оскільки “довгострокове збері-
гання” є складовою ведення, то, відповідно, під
“веденням” має розумітися і “утримання”, і “збе-
рігання”. Якщо ж ці поняття поставлені в одному
ряду як автономні, то що тоді розуміється під цими
поняттями? Порівняймо: ДД СФД здійснює коор-
динацію та контроль за веденням та утриманням
СФД (ст. 6), установи СФД виконують завдання
щодо ведення та зберігання СФД (ст. 4). Відтво-



59

ІІ.  Теорія і  методика архівознавства

рення, яке здійснюють бази зберігання СФД, як
складова будь-якого процесу не ідентифіковано,
з процесом ведення розмежовано (ст. 1). Зміщення
акцентів, нечіткість термінологічних меж, нероз-
межування понять породжує неадекватне їх розу-
міння, що є неприпустимим для Закону.

Таким чином, на засадах ведення СФД забез-
печення збереженості СФ НАФ є неприйнятним.
Страхова копія СФ як така є документом з ком-
пактним носієм (плівковим чи іншим), забезпе-
чення збереженості якого має грунтуватися на за-
гальних принципах і методиці забезпечення збе-
реженості архівних документів з подібною при-
родою матеріального носія та здійснюватися з не-
ухильним дотриманням нормативних вимог архів-
ного законодавства щодо умов зберігання СФ, по-
рядку здійснення контролю наявності та техніч-
ного стану, а також реставраційного та консерва-
ційно-профілактичного оброблення страхових ко-
пій, порядку ведення обліку їх технічного стану
тощо (Правила, п.7.7.3; Рекомендації, ч. 7–9).

Користування СФД термінологічно не визна-
чено взагалі. Ми вже зупинялися на основних
проблематичних питаннях: право власності, ре-
жим доступу, суб’єкти права користування тощо.
Оскільки ж СФ НАФ користуванню взагалі не
підлягає, а для системи СФД це є метою створення,
то цей процес із сфери діяльності установ СФД у
разі перебирання на себе функцій зберігання НАФ
має бути повністю вилучено. Принагідно заува-
жимо, що, з огляду на мету функціонування СФД,
вилучення термінологічного визначення основ-
ного функціонального процесу із законодавчого
пакету дефініцій надзвичайно дивує. Але, якщо
взяти до уваги, що і саме поняття СФД як функці-
ональної системи залишається “зашифрованим”,
і наш висновок, що це є фонд користування стра-
хового спрямування, то тоді “фігура замовчуван-
ня” певним чином промальовується.

Наочною ілюстрацією спроби механічної
адаптації несумісних систем є проект стандарту,
про який йшлося у другій частині нашого огляду.
Наскрізний зміст цього документа яскраво свід-
чить: механічне перенесення на СФ НАФ вироб-
леної для СФД методики породжує термінологіч-
ний і понятійний хаос. У Законі про СФД документ
СФД визначається як “документ, який знаходиться
на державному обліку у СФД і необхідний для пос-
тавлення на виробництво ... продукції . . .
проведення ... робіт під час ліквідування надзви-
чайних ситуацій та в особливий період, а також
для збереження культурної спадщини, на випадок
утрати або псування оригіналу документа” (ст. 1).
Намагаючись підігнати свою концепцію під норми

цього Закону, розробники подають власний ва-
ріант визначення базового для СФД поняття. За
їх версією, це документ “... необхідний для від-
творення зображення рухомих пам’яток історії
та культури та документації на них у випадку
втрати або псування оригіналів”. Декларується
мета, визначена для страхового копіювання як
складової архівного професійного зберігання. Од-
нак механічне перенесення усталених для СФД по-
нять “документація на об’єкт” на складові НАФ,
БФ і МФ призводить до постійного зміщення ак-
центів у цій декларованій меті.

Оскільки термін “документація” входить до
професійного поля документознавства і за усіма
визначальними характеристиками кваліфікується
як сукупність взаємопов’язаних документів, утво-
рених в діяльності юридичних чи фізичних осіб,
то застосування його у мовній конструкції “доку-
ментація на документи НАФ” має означати, що
йдеться про службові документи, утворені в про-
цесі діяльності архіву як юридичної особи, що без-
посередньо стосуються документів НАФ і підля-
гають копіюванню для СФД. Документацією на
РПІК НАФ є сукупність облікових документів ар-
хіву, “розроблених у процесі наукового комплек-
тування архівних фондів, наукового вивчення
РПІК та науково-фондової роботи”, що фіксують
обсяг, склад, стан, рух архівних документів в оди-
ницях обліку і призначені для контролю за збере-
женістю документів та закріплення їх організації,
а також “фіксація зображення РПІК”. Отже, самі
РПІК, і, відповідно, архівні документи, віднесені
до РПІК, до меж цього поняття не входять. Отже,
за логікою понятійного ряду та відповідно до кон-
цепції функціонування СФД, саме цю документа-
цію має готувати і подавати на мікрофільмування
“постачальник документації”. Беручи до уваги, що
ключове поняття “документація на ... пам’ятки”,
яке є головною складовою об’єкта стандартизу-
вання, за усіма позиціями законодавчо викладеної
схеми СФД та й за визначенням самого проекту
стандарту взагалі не поширюється на власне па-
м’ятку, то і власне архівні документи, трактовані
як “РПІК НАФ”, до “документації на РПІК НАФ”,
тобто облікових документів, не можуть належати,
можна дійти висновку: оригінали архівних до-
кументів копіюванню не підлягають, оскільки для
потреб суспільства у частині їх превентивного
захисту важливими є лише їх зображення та ін-
формація про них. Саме так, відповідно до загаль-
них засад СФД, і трактується мета захисту: “збе-
реження інформації про їх історичну, культурну,
етнографічну ... цінність” та загальний зовнішній
вигляд. Адже ж саме така вимога цілком однознач-
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но і розуміється під конструкціями “документація
на РПІК для створення СФД”, “СФД для збережен-
ня документів на об’єкти культурної спадщини”.
Таким чином, оскільки у цю прийнятну для СФД
схему ще якось вкладаються музейні предмети, але
аж ніяк не вкладаються документи НАФ і БФ, то
розробники вимушено відходять від цієї схеми, ви-
ходять за межі об’єкта стандартизування, і, всу-
переч своїм же визначенням та загальним концепту-
альним основам формування СФД, регламентують
для створення СФД подання “самих РПІК або їх
зображень у вигляді фотографій або копій та до-
кументації на них”. Відповідно, у подальшому тек-
сті йдеться вже про копіювання безпосередньо архів-
них документів, але неясно, як таке копіювання
взагалі вписується у концептуальну схему СФД, як-
що оригінал цих документів, за визначенням, не мо-
же бути застосований для відтворення об’єкта, ос-
кільки фактично документ НАФ не є службовим
документом, що зберігає своє первісне призначення.

Отже, термін “документація на РПІК” у по-
нятійному визначенні та текстовому наповненні є
невідповідним і неприйнятним для архівної справи
в частині створення СФ НАФ. Саме тому у всьо-
му тексті проекту стандарту постійно простежує-
ться понятійна плутанина, що призводить до пос-
тійного зміщення акцентів та плутанини самих
об’єктів копіювання: “виконання робіт з підготу-
вання і відправлення документації для створення
СФД на РПІК здійснюють з додержанням вимог
чинного законодавства України щодо: забезпечен-
ня збереженості документів в усіх місцях збе-
рігання, використання РПІК та транспортування
документації на них”.

Мікрофільмування документації на об’єкти
культурної спадщини, створення мікрофільмів –
“документів СФД на мікрографічній плівці” і нас-
тупне відтворення зображення цих об’єктів та
документації на них (а може, й у тому числі) здійс-
нюється для забезпечення потреб користувачів
безвідносно до наявності оригіналу, оскільки ко-
ристувачем є не тільки власник документів, і га-
рантується для них за замовленням . Отже, заміна
оригіналу як виключна мета не застерігається,
недоторканість контрольної страхової копії не
гарантується. Власне кажучи, і сама копія ство-
рюється скоріше як документ фонду користуван-
ня, оскільки може виготовлятися на базі відповід-
ного пакету мікрофільмів: “дозволено подавати
зображення ... архівних документів у вигляді до-
кументів на мікрофільмах, запасних першого по-
коління у негативному виконанні та основних дру-
гого покоління у негативному або позитивному
виконанні”.

Отже, зміщення в бік архівної справи є повер-
ховим, а за суттю мета мікрофільмування залиша-
ється такою ж, як і для інших підсистем СФД –
збереження змісту з метою забезпечення корис-
тування, тобто створення тимчасового оператив-
ного фонду користування – банку даних на доку-
менти НАФ задля практичного застосування цієї
інформації. Отже, фактично мова йде про відрив
резервних підсистем архівної метасистеми від
свого органічного середовища та влиття їх в ін-
формаційну систему “діючої документації”, що
створюється і функціонує на принципово інших
засадах. Відповідно, і мікрофільми СФД, які є
страховими копіями документів НАФ, взагалі не
розглядаються розробниками як архівні докумен-
ти, а кваліфікуються вже як складові СФД. Вини-
кає парадокс: копії архівних документів набува-
ють статусу оперативної документації із збере-
женням первісної функції.

Висновок. Механізм функціонування СФД у всіх
основних виробничих циклах карддинально відріз-
няється від СФ НАФ і є абсолютно неприйнятним
для нього. Про це свідчить і невідповідність про-
фесійного лексичного і термінологічного поля. На
таких засадах захист НАФ через створення і збе-
реження його недоторканої резервної підпорядко-
ваної частини здійснюватися не може. На засадах
функціонування СФ НАФ система СФД втрачає
сенс свого існування. Відтак, ці системи не мо-
жуть бути адаптовані одна до одної без карди-
нальної зміни функціонального призначення і від-
повідного переорієнтування усіх виробничих
процесів.

Наслідки адаптації. Оскільки сукупність стра-
хових копій документів НАФ є невід’ємною скла-
довою НАФ, то структура, що її створює, утримує
і здійснює її облік з укладанням відповідного до-
відкового апарату, безвідносно до своєї назви, ор-
ганізаційно-правової форми, відносин підлеглості
тощо, набуває статусу архівної установи, і у своїй
діяльності має керуватися архівним законодав-
ством і дотримуватися його вимог.

Оскільки механізм функціонування СФД пов-
ністю суперечить нормам і вимогам архівного пра-
ва і не відповідає потребам архівної галузі та на-
ціональним інтересам в архівній справі, то, до-
тримуючись архівного законодавства, установи
СФД як архівні установи будуть вимушені зміню-
вати засади своєї діяльності. Отже, у разі легіти-
мації вимог СФД в кінцевому результаті такої
перебудови зазнає механізм функціонування чет-
вертої підсистеми СФД.

Упорядкована сукупність страхових копій до-
кументів НАФ, незалежно від того, як ця сукуп-
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ність називається, де ця сукупність зберігається
і де зберігаються оригінали документів, є страхо-
вою системою, що створюється як резервний ва-
ріант системи-прототипу на праві оригіналу на
випадок її повної втрати чи втрати її окремих скла-
дових (оригіналів документів). Усі виробничі
цикли цієї системи мають бути такими, щоб за-
безпечити і її власне функціонування, і, у випадку
застосування за призначенням – влиття в свою
систему-прототип на тих же засадах. Будь-яка ар-
хівна установа СФД не зможе здійснювати ці про-
цеси на засадах інших, ніж у тісному функціона-
льному взаємозв’язку з архівами та нерозривному
ієрархічному зв’язку з основним органом управ-
ління архівною справою. Відповідно, така уста-
нова неминуче має влитися у систему архівних
установ Держкомархіву України і у своїй діяль-
ності бути підзвітною і підконтрольною йому.

Легітимація вимог ДД СФД в частині СФ
НАФ в цілому неможлива без наступного пере-
підпорядкування закладів СФД центральному
органу виконавчої влади у сфері архівної справи
і діловодства.

Однак це кінцевий прогнозований результат.
У разі лобіювання цього питання прямим проміж-
ним результатом такої легітимації буде підвищення
ризику втрати (пошкодження, руйнування, зни-
щення) як власне оригіналів УД і ОЦ, так і їх стра-
хових копій внаслідок зниження ефективності їх
превентивного захисту. Витрати на страхове копі-
ювання для СФД повністю впадуть на плечі архі-
вів. На етапі поліпшення економічної ситуації ар-
хіви будуть вимушені створювати свій резервний
страховий фонд заново. Створення ж дублетного
страхового фонду на вимогу ДД СФД спричинить
до колосальних витрат бюджетних коштів, і попе-
редньо має бути повністю оплачено ДД СФД як
суб’єктом такої вимоги.

Ми особливо наголошуємо на тому, що легіти-
мація вимог ДД СФД можлива лише на грунті за-
конодавчого регулювання Верховною Радою Украї-
ни як вищим законодавчим органом та органом,
що здійснює законодавче регулювання питань ство-
рення і функціонування ДС СФД, затверджує дер-
жавні програми її розвитку і бюджетні асигнування
на її функціонування (у тому числі створення і утри-
мання СФД) та здійснює контроль за витрачанням
цих коштів (Закон про СФД, ст. 20) – з урахуванням
усіх наслідків прийняття відповідних рішень.

5
Пропоноване проблемне рішення

5.1 Культурна спадщина
Концептуальні засади формування СФД як ці-

лісної автономної специфічної страхової системи

мають бути єдиними для усіх його організаційних
підсистем, у тому числі підсистеми для збереження
документів на об’єкти культурної спадщини.
Ключовими спільними точками є: мета, предмет
(об’єкт), засіб страхової діяльності, строк дії стра-
хування, умови і характер застосування страхового
засобу. Завдання розроблення “документації на
РПІК для створення СФД” не вирішено і не може
бути вирішено, оскільки сама постановка цих
завдань визначена з принципово інших позицій. Од-
нак, якщо під поняттям “пам’ятка” розуміти тільки
матеріальний предмет, речовий виріб, тоді і виз-
начення поняття “документація на пам’ятку” на-
буває цілком логічного змісту. По-друге, з усієї за-
гальної законодавчої схеми СФД, з усього змісту
нашого проблемного аналізу можна дійти єдиного
висновку: об’єктами захисту для четвертої під-
системи СФД мають бути виключно такі мате-
ріальні об’єкти, що є нерухомими ПІК: пам’ятка
архітектури, монумент, пам’ятник, пам’ятне іс-
торичне місце (порівняймо з вжитими у назві
проекту стандарту англійським відповідником
“monuments” та російським “памятники – дви-
жимые памятники(!)”) або ж об’єкт, призначений
для зберігання об’єктів культурної спадщини. Як-
що поняття “РПІК” та “об’єкт культурної спад-
щини” ми замінимо поняттям “об’єкт культурного
призначення”, то абсолютно усі принципові ви-
моги проекту стандарту набуватимуть логічного
змісту і повністю відповідатимуть концепції ство-
рення і функціонування усіх підсистем СФД від-
повідно до завдань структур, що його утворюють.

Завданням МНС/ДС СФД є: у разі виникнення
надзвичайних (кризових, екстремальних) ситуацій
забезпечити відбудову, відтворення, відновлення
матеріальних об’єктів, стабільне функціонування
яких має першочергове значення для підтримання
обороноздатності держави, підтримання стійкості
її економічного комплексу та захист об’єктів куль-
турного призначення, підтримання їх готовності
до роботи в надзвичайних ситуаціях з метою збе-
реження культурного потенціалу суспільства. Та-
кими об’єктами є: споруди та продукція (речові
вироби) стратегічного значення, нерухомі пам’ят-
ки історії і культури та заклади, призначені для
зберігання НАФ, МФ та БФ України.

Відповідно, з такої точки зору мають розгляда-
тися і самі архіви, бібліотеки, музеї як центри збе-
рігання культурних цінностей, а відтак – об’єкти,
що мають суспільну значущість (особливу сус-
пільну значущість), і потребують такого ж превен-
тивного захисту, як і об’єкти стратегічного зна-
чення. І в першу чергу – посиленого захисту по-
требуватиме архівна установа, призначена для



62

ІІ.  Теорія і  методика архівознавства

централізованого зберігання СФ НАФ. Засобами
захисту мають бути виключно документи, що
створюються або нагромаджуються у документа-
ційних фондах цих закладів як юридичних осіб і
можуть бути використані для відбудовчих (віднов-
лювальних), рятувальних робіт: технічна докумен-
тація, що стосується самої споруди, систем її жит-
тєзабезпечення, розташування сховищ, мобіліза-
ційних заходів, забезпечення готовності функціо-
нування установ в умовах особливого періоду та
надзвичайних ситуацій, евакуації цінностей тощо.

Отже, об’єктивно під поняттям РПІК має ро-
зумітися матеріальний (речовий) об’єкт, що не
є документом – нерухома пам’ятка історії та
культури або заклад, що має культурне значення
як центр зберігання культурних цінностей, для
забезпечення функціонування якого в особливих
умовах або для відбудови/відновлення/реставрації
якого у разі втрати внаслідок дії цих умов дос-
татньо мати зображення його зовнішнього ви-
гляду та офіційний документ, що містить відо-
мості, як саме можна захистити або повністю
відновити життєдіяльність/виробництво цього
об’єкта відповідно до його функціонального при-
значення Для застосування такого офіційного до-
кумента у разі службової (превентивний захист)
чи термінової (реальні практичні дії) потреби без-
відносно до наявності оригіналу в фонді юридич-
ної особи необхідно забезпечити відтворення зміс-
ту цього документа (інформації про об’єкт) через
створення копії цього документа для галузевого
страхового банку даних і фонду користування,
узяття її на облік в цьому фонді та здійснення її
державної реєстрації. Така копія має зберігатися
впродовж певного періоду, обмеженого періодом
фактичного існування (потреби в існуванні) ма-
теріального об’єкта, якого стосується її інфор-
мація. У разі втрати оригіналу документа така
копія, як і будь-яка копія, примірник чи дублікат,
що зберігається у складі документальних фондів
органів управління, може бути використана для
заміни оригіналу, з тим або іншим ступенем від-
повідності йому за сукупністю усіх його ознак, у
тому числі усіх контекстових інформаційних ха-
рактеристик.

Відповідно до такої загальної схеми потребує
коригування назва четвертої підсистеми – не “об’єк-
ти культурної спадщини”, а “об’єкти культурного
призначення”. Відповідного коригування з метою
усунення двозначності та непослідовності потре-
бують і окремі норми Закону про СФД, передусім
визначення поняття “документ СФД” у дефініціях
та дотичних нормах. Мета формування четвертої
підсистеми має бути такою ж, як і для інших

підсистем: концентрування документів, необ-
хідних для збереження (підтримання стану
мобілізаційної готовності, відновлення, відбудо-
ви) об’єктів культурного призначення особливої
суспільної значущості під час ліквідування над-
звичайних ситуацій та в особливий період – з ме-
тою оперативного користування ними і термі-
нового забезпечення відповідних служб реа-
гування.

ДД СФД здійснює регулятивні та дозвільно-
реєстраційні функції стосовно юридичних осіб у
сфері СФД (Закон про СФД, ст. 6) і в цій частині,
безумовно, це стосується і архівів як об’єктів сус-
пільного значення. Але не треба зміщувати акцен-
ти на об’єкт архівної справи: ретроспективна до-
кументована інформація не є і не може бути об’єк-
том захисту МНС/ ДД СФД у сфері культурної
спадщини.

Отже, професійний превентивний захист куль-
турного потенціалу суспільства у проекції на ар-
хівну галузь:

· об’єктів культурних цінностей у докумен-
тально-комунікаційній сфері суспільства забезпе-
чують Держкомархів/архіви як органи управління
архівною справою та діловодством і здійснюють
архівні установи (у тому числі архіви, архівні під-
розділи органів влади/місцевого самоврядування,
юридичних осіб, музеїв, бібліотек, наукових уста-
нов) як центри зберігання та інформаційного
обслуговування і/або наукові заклади та власники
приватних архівних зібрань – через формування,
зберігання і використання Національного ар-
хівного фонду як загальнонаціональної джерельної
бази, що є глобальною інформаційною ретроспек-
тивною системою у системі інформаційних ре-
сурсів держави;

· автентичних документальних підсистем
НАФ – з метою забезпечення безперешкодного
публічного доступу до архівних документів та
запобігання передчасному зношенню (старінню)
носіїв інформації у процесі користування ними –
здійснюють архівні установи через створення
фонду користування НАФ у вигляді копій архівних
документів з компактними носіями та зберігання
і застосування фонду користування в архівній
установі за місцем зберігання оригіналів
документів або (за домовленістю з власником) в
архіві, у зоні комплектування якого зберігаються
оригінали;

· унікальних або особливо цінних автентич-
них документальних підсистем НАФ – з метою
заміни втрачених (пошкоджених, зношених,
виявлених відсутніми у наявності) носіїв
інформації у процесі функціонального архівного
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зберігання та у разі виникнення надзвичайних
ситуацій – забезпечують Держкомархів/архіви як
органи управління архівною справою – через
формування страхового фонду НАФ як сукупності
його резервних дублюючих підсистем, що функ-
ціонують на засадах абсолютної недоторканості
та повної сумісності з системами-прототипами;

· страхового фонду НАФ як сукупності ре-
зервних копій архівних документів здійснює
спеціалізована архівна установа, що створюється
в системі Держкомархіву для – на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій – центра-
лізованого зберігання страхового фонду НАФ і
територіально відокремлена від місця зберігання
оригіналів документів;

· архівів, музеїв та бібліотек як об’єктів
культурного призначення та особливої суспільної
значущості, що зберігають оригінали документів
НАФ, забезпечує і здійснює ДС СФД через ство-
рення пакету мікрокопій технічної документації
та наступного влиття цього пакету до СФД на
об’єкти культурного призначення, що є підсис-
темою страхового фонду документації України –
автономного банку даних, створюваного як фонд
користування для обмежених категорій користу-
вачів з метою організації (забезпечення) превентив-
ного захисту у мирний час та – у разі виникнення
надзвичайних ситуацій чи в особливі періоди –
відбудови, відновлення об’єктів, у тому числі куль-
турного призначення, критично важливих для під-
тримання життєдіяльності суспільного організму;

· спеціалізованої архівної установи, що збе-
рігає страховий фонд НАФ – забезпечує і здійснює
ДС СФД на тих же засадах.

Поняття РПІК як таке маєбути взагалі знято
з розгляду як некоректне і нелігітимне, оскільки
з моменту скасування Закону про охорону та
використання ПІК15  воно вилучено із загальної
правової бази16.

5.2. Аспекти можливої співпраці
Безумовно, МНС/ДД СФД і Держкомархів/ар-

хіви як структури, що забезпечують і реалізують
захист культурного потенціалу суспільства в час-
тині його документальної спадщини, з метою під-
вищення ефективності виконання функціональних
завдань не повинні замикатися у самоізоляції і у
своїй професійній діяльності можуть і мають спів-
працювати передусім у напрямках:

· вироблення стратегії забезпечення та комп-
лексних програм архівної безпеки у надзвичайних
умовах на грунті загальних концептуальних засад
архівної безпеки, розроблених Держкомархівом і
Українським науково-дослідним інститутом ар-
хівної справи та документознавства17;

· проведення комплексу оперативних заходів,
спрямованих на підтримання в готовності сил і за-
собів захисту, у тому числі створення груп реагу-
вання на надзвичайні ситуації;

· визначення видового складу об’єктів захис-
ту СФД – з метою визначення (зміни) ступеня їх
цінності як вмісту потенційної ретроспективної
інформації та відповідного коригування строку їх
загального зберігання із внесенням змін до нор-
мативної бази для експертизи цінності документів,
передусім типових і галузевих переліків докумен-
тів із строками їх зберігання;

· визначення строку можливого застосування
документів постійного зберігання для потреб ДС
СФД – з метою коригування строку їх оператив-
ного (динамічного) життєвого циклу та гранич-
ного строку їх зберігання в архівних підрозділах
своїх утворювачів;

· проведення спільних наукових досліджень,
організації обміну досвідом і технологіями, впро-
вадження досвіду, результатів досліджень в час-
тині встановлення (коригування) технологічних
регламентів виготовлення мікрокопій, вивчення
природи носія інформації, визначення та по-
довження строку його придатності тощо;

· визначення можливості використання та пе-
редавання мікрокопій СФД для влиття в СФ НАФ
зі спливом строку їх зберігання в СФД (вичерпан-
ня потреби у застосуванні та переведення на ар-
хівне зберігання) та умов такого передавання;

· узгодження професійної терміносистеми
СФД відповідно до загальних нормативів та уста-
леної практики у сфері діловодства і роботи з доку-
ментальними системами;

· організації підвищення кваліфікації фахів-
ців СФД у сфері роботи з документальними систе-
мами;

· виготовлення копій СФ НАФ підприємст-
вами СФД у разі: дотримання вимог до страхового
копіювання документів НАФ, прийнятної або мен-
шої вартості копіювання порівняно з вартістю ко-
піювання, що здійснюється в архіві, та розташу-
вання цього підприємства поблизу архіву, що дасть
можливість уникнути надмірних витрат на транс-
портування документів.

***
Безумовно, превентивний захист СФ НАФ де-

термінує необхідність його централізованого те-
риторіально відокремленого зберігання. Ця теза
сумніву не підлягає. Таке зберігання має бути
організовано. Однак не підлягає сумніву й те, що
таке зберігання має бути організовано виключно
в межах архівної галузі, і здійснювати його має
спеціально призначена для цього архівна установа
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з прямим підпорядкуванням Держкомархіву, ос-
кільки – ми ще раз наголошуємо на цьому – сфера
збереження НАФ у всьому комплексі дотичних
проблем є природною монополією архівної галузі,
головним функціональним завданням Держкомар-
хіву/архівів і має здійснюватися на професійній ос-
нові. Отже, ставити і розглядати цю проблему тре-
ба передусім в її економічному аспекті. І вирішу-
вати цю проблему треба виключно на ґрунті
справжнього державницького підходу, а не з пози-
цій вузьковідомчого сепаратизму. А такий підхід
передбачає всіляку підтримку в цьому напрямку з
боку МНС/ДД СФД, якщо ці органи дійсно пе-
реймаються проблемою збереження культурної
спадщини. Ось це – зона інтересу і захисту МНС/
ДД СФД. Якщо кожна з цих структур буде займа-
тися своєю професійною справою і виконувати її
професійно, тоді і спадщина наша “доживе” до
наших нащадків. І це буде наша спільна перемога.
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Любов Дубровіна, Наталія Зубкова, Ольга Степченко
ДОСЛІДЖЕННЯ З АРХЕОГРАФІЇ ТА АРХІВОЗНАВСТВА

В ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

(1992–2004 рр.)

Започаткування Інституту рукопису НБУВ пе-
редбачало створення спеціального наукового нап-
ряму, пов’язаного з вивченням у системі НАН Ук-
раїни історико-документальної спадщини та ру-
кописно-книжної традиції на основі інтеграції ши-
рокого кола джерелознавчих та книгознавчих наук
у межах “манускриптознавства”. Це дало змогу
сформувати нову систему історико-філологічних
досліджень на базі комплексного підходу до дже-
релознавчого поняття “рукопис”, “рукописна кни-
га” та “архівний документ”. Вивчення рукопису
та історичного документа як об’єкта досліджень
і суб’єкта історичного процесу, типології та кла-
сифікації рукописів, їх інформаційних, ідеологіч-
них, естетичних, трансляційних та інших функцій,
створення масивів документної інформації певно-
го характеру для вивчення системи наукових знань
та духовного розвитку суспільства закладають ос-
нови для майбутньої розробки фундаментальної
історії рукописно-книжної традиції та історії книги
й документа. Головною метою Інституту як нау-
кового підрозділу НБУВ є розвиток досліджень
у галузі науково-дослідної, науково-практичної та
науково-інформаційної роботи, пов’язаної з тео-
ретичною та прикладною розробкою проблем ру-
кописного документа як писемного джерела у всіх
його проявах і властивостях, вивчення основних
закономірностей функціонування рукописно-
книжної культури України та світової історико-
культурної спадщини. Науково-дослідна діяль-
ність ІР пов’язується з розвитком споріднених іс-
торичних та філологічних допоміжних дисциплін,
об’єктом вивчення яких є рукопис (кодикологія та
кодикографія, польова та камеральна археографія,
джерелознавство, дипломатика, архівознавство,
документознавство тощо) на основі інтеграції спе-
ціальних наук джерелознавчого циклу.

Науково-інформаційна діяльності ІР НБУВ по-
в’язана із створенням національного археографіч-
ного реєстру рукописних колекцій і зібрань Украї-
ни. Основна увага приділяється проблемі встанов-
лення походження рукописних документів і руко-
писних масивів україніки, окремих фондів та ко-
лекцій, методів організації, опису та форм науко-
вого використання, впровадження в практику но-
вої системи науково-інформаційного археографіч-
ного опису документів та архівних фондів

українського походження, які зберігаються в
колекційних фондах НБУВ у вигляді бази даних,
а також опублікованих матеріалів до Державного
реєстру національного культурного надбання Ук-
раїни – каталогів, довідників по фондах, покаж-
чиків та оглядів. Основними завданнями Інституту
в сфері археографії та архівознавства є:

– розробка теоретичних та науково-методичних
питань рукописної україніки, методик каталогіза-
ції документальних рукописних масивів рівня ар-
хівного фонду, групи фондів, колекції, тематичної
групи документів, справ та окремих документів;

– створення системи всебічного описання ар-
хівних та рукописних матеріалів рівня особового
архівного фонду та окремих колекцій і зібрань,
які дозволяли б здійснювати розкриття змісту до-
кументальної інформації та введення нового ма-
сиву документів в науковий та суспільний обіг
України через створення сучасної системи науко-
во-довідкового археографічного апарату як націо-
нального реєстру колекційних фондів та зібрань;

– науково-археографічне вивчення організації
фондів, експертизи змісту і складу фондів, що
комплектуються, проведення робіт з наукового оп-
рацювання існуючих фондів, які надійшли на
постійне зберігання;

– удосконалення науково-інформаційного
забезпечення розвитку науки та культури інформа-
цією, що міститься в рукописних фондах НБУВ,
і розробка нових форм і методів створення дер-
жавного обліку та опису найцінніших фондів на-
ціональної пам’яті з використанням традиційних
і сучасних інформаційних технологій для приско-
рення процесу інформування ретроспективним
знанням.

Практичні результати діяльності ІР НБУВ спря-
мовані на створення археографічних методик опи-
сування, підготовку масивів структурованої вто-
ринної інформації для Державного реєстру націо-
нального культурного надбання на рівні рукопис-
ного фонду, колекції та зібрання, науково-методич-
них та науково-довідкових інформаційних видань,
які найбільш актуальні для сучасного духовного
розвитку України, запровадження зведеної бази
даних на рукописні фонди ІР НБУБ. Результати
досліджень репрезентовані в монографічних
дослідженнях, публікації документів та пам’я-
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ток культури, путівниках по фондах, тематич-
них покажчиках документів та каталогах руко-
писних книг.

Археографічні дослідження ІР НБУВ, тобто
науково-дослідні та практичні розробки докумен-
тальних фондів, розвиваються на базі поєднання
методів та завдань інших спеціальних історичних
дисциплін і охоплюють питання камеральної та
едиційної археографії. Початок спеціального нап-
ряму, який можна узагальнити, як архівну та
рукописну україніку в фондах НБУВ, передбачає
створення археографічного реєстру колекцій та
зібрань, проведення дослідження рукописних
фондів ІР НБУВ, в тому числі й археографічний
та кодикологічний опис рукописної книги, доку-
ментальних колекцій просвітницьких фондів, спе-
ціальних колекцій, зібрань та особових архівних
фондів. Головною метою археографічних дослід-
жень є розробка теоретичних та науково-методич-
них засад створення національного археографіч-
ного реєстру рукописних колекцій і зібрань Ук-
раїни як фундаменту для Державного реєстру на-
ціонального культурного надбання.

Стан та розвиток археографії та архівознавства
знаходить своє втілення в численних публікаціях
та виданнях ІР НБУВ. Перед тим, як коротко оха-
рактеризувати здобутки з едиційної діяльності та
підготовки архівних довідників, слід зазначити,
що за межами даної статті ми залишаємо інший
важливий напрям – розвиток кодикологічних дос-
ліджень у галузі рукописної книги як окремої теми.
Вважаємо за необхідно виділити лише аспект ар-
хеографії рукописної книги, тобто питання під-
готовки довідників на базі наукового опису ко-
дексів.

Праці ІР НБУВ до 1998 р. у повному обсязі вмі-
щені в спеціальному бібліографічному довіднику
“Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського: Бібліографічний покажчик. 1993–1998”
(К., 1998). Тому ми зупиняємося лише на
найважливіших публікаціях, залишаючи поза
межами нашої уваги численні наукові статті та по-
відомлення співробітників ІР НБУВ, надрукованих
на сторінках “Рукописної та книжкової спадщини
України”, “Наукових праць НБУВ”, “Бібліотечного
вісника” та інших часописів.

Першим напрямом є історія формування руко-
писного фонду ІР окремо або в загальному кон-
тексті вивчення історії Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського на основних ета-
пах її розвитку, починаючи від часу заснування
бібліотеки та історії формування рукописних фон-
дів, організації технологій опрацювання, розвитку
науково-організаційної та науково-дослідної діяль-

ності, підготовки науково-довідкового апарату та
наукових видань. За результатами досліджень
опубліковані дві монографії Л. А. Дубровіної,
О. С. Онищенка “Історія Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського (1918–1941)” (К.,
1998) та “Історія Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського (1941–1964)” (К., 2003),
а також низка статей О. С. Онищенка, Л. А. Дуб-
ровіної, М. С. Слободяника, О. П. Степченко,
Н. М. Зубкової1. Наукові співробітники ІР НБУВ
вивчали історію започаткування Національної ака-
демії наук України та Національної бібліотеки Ук-
раїни імені В. І. Вернадського, зокрема, концепцію
національної бібліотеки в історії України та сучас-
ному суспільстві, створення Національної бібліо-
теки України, комплектування її фондів, органі-
зації діяльності у період 1918–1990-х рр. Розроб-
лено питання про зміст поняття “національна біб-
ліотека”, розглянуті шляхи національної бібліоте-
ки в історичному розвитку в Україні, створена іс-
торія НБУВ за 1918–1964 рр., оскільки заснування
та перші десятиліття існування Національної біб-
ліотеки України було найбільш складним й мало-
знаним періодом історії НБУВ. Розроблений
проект “Концепція сучасного розвитку Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського”2.

Інститут працює над опрацюванням методів
підготовки архівних довідників різного рівня ор-
ганізації, передусім, інституційного, рівня руко-
писного (архівного) підрозділу, фондового та по-
документного. Враховуючи досвід попередників,
методи розвиваються і доповнюються відповідно
до вимог сучасної камеральної археографії.

Інституційний рівень архівного опису предс-
тавлено виданням “Архівні установи України:
Довідник”, підготовленим спільно з Державним
комітетом архівів України та Міністерством куль-
тури і мистецтв України (К., 2000). Довідник подає
відомості про державні центральні, обласні та га-
лузеві архіви, найзначніші рукописні підрозділи
бібліотек, академічних інститутів та університетів
України, що мають право постійного зберігання
документів. Описові статті містять коротку адмі-
ністративну інформацію, історію архівної уста-
нови, дані про обсяги, склад та зміст фондів, ос-
новну бібліографію.

В ІР НБУВ підготовлені фундаментальні до-
відники: “Видатні вчені Національної академії
наук України. Особові архівні та рукописні фонди
академіків і членів-кореспондентів у Національній
бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1918–
1998): Путівник” та “Особові архівні фонди Інс-
титуту рукопису. Путівник”3, де за уніфікованою
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схемою репрезентовано склад та зміст 264-х особо-
вих архівних фондів Інституту рукопису НБУВ, по-
даний перелік фондів, що є у стані опрацювання.

У Путівниках подаються відомості про склад
і зміст документів особових архівних фондів ака-
деміків та членів-кореспондентів НАН України,
що відклалися в результаті цілеспрямованої зби-
рацької діяльності бібліотеки за 80 років і зберіга-
ються у фондах Інституту рукопису та Інституту
архівознавства НБУВ. В описовій статті репрезен-
тується архівна спадщина вченого, що зберігається
не лише у його власному, але й в інших фондах,
що ідентифікуються з його авторством або ім’ям.
Таким чином, у цьому довіднику здійснюється
певна реконструкція архівної спадщини вченого,
що зберігається в рукописних фондах ІР.

У концепції архівно-археографічної діяльності
ІР важливе місце займає розробка теоретичних та
науково-методичних питань організації, система-
тизації та науково-інформаційного опису особових
архівних фондів діячів науки, створення концепції
архівної спадщини вченого, аналіз фондів, мето-
дик каталогізації документальних рукописних ма-
сивів рівня архівного фонду, групи фондів, колек-
ції, тематичної групи документів, справ та окремих
документів. У цьому напрямі працювали та пра-
цюють наукові співробітники С. О. Булатова,
Т. І. Воронкова, Л. А. Дубровіна, О. М. Гальченко,
Г. А. Гнатенко, О. Ю. Горшихіна, С. Г. Даневич,
Н. М. Зубкова, О. А. Іванова, М. К. Іваннікова,
І. В. Клименко, Е. С. Клименко, І. Д. Лисоченко,
І. А. Сергєєва, С. В. Сохань, О. П. Степченко,
Ю. А. Пінчук, М. С. Слободяник, М. Л. Скирта,
О. О. Хамрай, Л. В. Шолохова та ін.

Особливість організації рукописного фонду та
особових архівних фондів складається з концепції,
що розроблена в ІР. Перше – матеріли комплек-
туються в результаті цілеспрямованої збирацької
діяльності за принципом збереження найбільшої
повноти архівної спадщини ученого. Архів уче-
ного розглядається як культурне явище, яке міс-
тить не лише найвагоміші результати його діяль-
ності, а й відображають життя та діяльність фон-
доутворювача як об’єкт наукового вивчення осо-
бистості з урахуванням найдрібніших деталей. То-
му архіви вчених, як правило, значні за обсягом
і містять всі, без винятку, документи, що відклалися
у його особистій архівній спадщині або будь-чим
стосуються його життя, діяльності та оточення.

Рукописні матеріали описані, як правило, по-
документно, детально розписується творча діяль-
ність, листування, особисті документи тощо.
Специфіка особових архівних фондів як об’єкта
камеральної археографії вимагає більш заглибле-

ного та деталізованого опису їхньої спадщини. За
останні 10 років співробітниками Інституту опи-
сувалася архівна спадщина таких вчених, як:
К. Р. Анищенко, С. Я. Ан-ський (С. Раппопорт),
М. Ю. Брайчевський, А. Я. Гаркаві, С. Ф. Глуз-
ман, О. С. Грузинський, В. М. Зуммер, В. В. Кис-
лов, Ф. З. Коновалюк, Є. В. Корольова, П. П. Ро-
тач, М. А. Шудря. Завершується наукове опрацю-
вання архівів А. Г. Адаменко, О. М. Апанович,
Б. С. Бутника-Сіверьского, В. П. Гамана, Д. М. Ко-
сарика, Г. В. Малакова, В. П. Платонова, Л. А. Про-
ценко, Ф. П. Шевченка, К. П. Шудрі тощо.

За 10 років існування ІР НБУВ описано понад
20 архівних фондів, підготовлено понад 300 статей
та оглядів архівних фондів, опублікованих як
у довідниках, так і на сторінках спеціального
серійного видання ІР НБУВ “Рукописна та
книжкова спадщина України: Археографічні дос-
лідження унікальних архівних та бібліотечних
фондів”, яке нині налічує 9 випусків.

Особові архівні фонди вчених у контексті іс-
торії науки та культури стали об’єктом для напи-
сання та захисту кандидатських дисертацій, зок-
рема документи таких осіб, як видатний філолог,
історик книги, археограф та музейний діяч
М. І. Петров (С. О. Сохань), на черзі архівна спад-
щина таких відомих істориків, як М. Ю. Брайчев-
ський, Ф. П. Шевченко тощо.

Науково-методичні розробки в цій галузі ко-
ротко висвітлені у передмовах до довідників рівня
фонду. На часі – методики підготовки покажчиків
архівних фондів рівня просвітницьких установ,
товариств, організацій, що створювали колекційні
документальні фонди, що нині зберігаються в фон-
дах ІР НБУВ. Паралельно здійснюється науково-
археографічне вивчення організації фондів, комп-
лектування архівами особового походження, про-
ведення робіт стосовно вже описаних за приско-
реною методикою архівних фондів. Модель опису
особового архівного фонду та бібліотечних книж-
кових колекцій і зібрань пропонується, як мето-
дика опису фондів для Реєстру Державного куль-
турного надбання України й пристосована для
комп’ютерних технологій.

Теорія археографії, передусім, камеральний
напрям, розроблений у теоретичних розвідках з
камеральної археографії (Л. А. Дубровіна)4 та ме-
тодичних засадах опису рукописних книг
(О. М. Гальченко, Л. А Дубровіна, Л. А. Гнатенко,
О. А. Іванова)5. Питання археографії рукописних
книг розроблено у спеціальному методичному ви-
данні “Кодикографія української та східнослов’ян-
ської рукописної книги і кодикологічна модель
структури формалізованого опису рукопису”,
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підготовленому Л. А. Дубровіною, О. М. Гальченко
та О. А. Івановою. Спірні питання кодикології та
археографії, розмежування сфери дії, методів цих
дисциплін також були об’єктом дослідження6.

Питання створення теоретичних та науково-
практичних засад системної репрезентації бібліо-
течних книжкових та рукописних фондів у Дер-
жавному реєстрі національного культурного над-
бання розробляється на комплексній базі встанов-
лення їх походження, історії, реконструкції складу
і змісту фондів. Залучення нового масиву доку-
ментів в науковий та суспільний обіг України
здійснюється через створення сучасної системного
науково-довідкового апарату. Підготовлені та опуб-
ліковані: брошура Л. В. Мухи “Бібліотечні книж-
кові колекції та зібрання: походження, історія, ре-
конструкція” (К., 1997), статті Л. В. Лисенко, при-
свячені класифікації бібліотечних фондів, в яких
певна увага приділяється й рукописним колекціям
та зібранням, оскільки комплектування бібліотеки,
як правило, забезпечується бібліотечними зібран-
нями та архівом ученого. Бібліотечні зібрання є
органічно створеними фондами, їх можно розпо-
ділити за типами на: особові (що складаються з
особових архівних та бібліотечних фондів) та біб-
ліотечні зібрання культурологічних та просвіт-
ницьких установ. Особові фонди, у свою чергу,
класифікуються за іменною ознакою та діляться
на іменні, родові, сімейні. За структурно-функціо-
нальною ознакою бібліотечні зібрання класифі-
куються на: меморіальні бібліотеки (меморіальний
фонд); комплексні бібліотечні зібрання (бібліотеч-
но-рукописні); “бібліотечні книжкові зібрання” як
структурний підрозділ бібліотечних фондів; “руко-
писні та архівні зібрання” – комплекси. Цей підхід
має практичне значення для проведення державної
реєстрації наукової та культурної спадщини вче-
ного. Проблеми реєстраційного опису документної
інформації розгядаються Л. А. Дубровіною7.

Підготовка наукових каталогів та покажчиків
документів, присвячених опису рукописної книги,
актових документів, архівних документів ХІХ–
ХХ ст., що зберігаються в різних документальних
колекціях просвітницьких установ та організацій,
є також важливим напрямом камеральної діяль-
ності ІР НБУВ. Серед них слід назвати каталоги
Є. К. Чернухіна “Грецькі актові документи та лис-
ти з фондів Центральної наукової бібліотеки ім.
В. І. Вернадського” та його ж “Латинська книга в
фондах Інституту рукопису”8. Одним з провідних
напрямів діяльності ІР НБУВ є опис збірок
рукописних книг, зокрема, над описуванням
рукописних книг ХІV–XV ст. працює Л. А. Гна-
тенко, ХVІ ст. – О. А. Іванова, XVII ст. –

М. К. Іваннікова, польських рукописних книг –
С. О. Булатова, еврейських та арабських рукопис-
них книг – О. О. Хамрай.

Л. А. Гнатенко підготувала видання “Слов’ян-
ська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів
Інституту рукопису Національної бібліотеки Ук-
раїни імені В. І. Вернадського: Каталог”. Нею ж
здійснювалися спільні дослідження за темою “Бол-
гарсько-українські книжкові зв’язки” між Кирило-
Мефодіївським науковим центром і Національною
бібліотекою України імені В. І. Вернадського, що
знайшло відображення у каталозі Л. А. Гнатенко
“Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних дже-
релах Інституту рукопису” 9 .

Аспекти описування та контролю збереженості
рукописних книг вивчалися О.М. Гальченко10.
Нею підготовлено структуровану схему аналізу
стану збереженості за численними зовнішніми оз-
наками кодексів.

Бібліографічні видання представлені працею
Л.В. Шаріпової стосовно часопису “Вісті Тав-
рійської вченої архівної комісії і Таврійського то-
вариства історії, археології та етнографії (1887–
1931)” та бібліографічним покажчиком праць
О.М. Апанович, упорядкованим С. Г. Даневичем11.

Важливе значення має едиційно-археографіч-
ний напрям діяльності ІР НБУВ. Цей напрям роз-
вивається на базі співробітництва з різними ака-
демічними та архівними установами, передусім,
Інститутом української археографії та джерело-
знавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Необхідно відзначити внесок С. М. Кіржаєва у до-
слідження історії едиційної археографії та видат-
них археографів в Україні12 та історії Археогра-
фічної комісії ВУАН. На базі рукописних фондів
ним було підготовлено низку статей та фундамен-
тальних публікацій документів з фондів ІР, при-
свячених В. І. Вернадському, М. С. Грушевському,
В. П. Василенку, Д. І. Багалію, П. О. Кулішу та ін.13.

Публікація видатних пам’яток історії та куль-
тури також займає важливе місце в діяльності ІР
НБУВ. Так, здійснена публікація одного з перших
перекладів українською мовою канонічного єван-
гельского тексту “Пересопницького Євангелія
1556–1561 рр.”, що складається з мовознавчого,
археографічного та кодикологічного дослідження
пам’ятки, транслітерованого тексту та слово-
покажчика14. Значна увага приділяється також
унікальним рукописним пам’яткам, що належать
різним народам і культурам. Серед них – “Альбом
еврейской художественной старины”, підготовле-
ний до друку в 1918 р. відомим єврейським пись-
менником, етнографом та громадським діячем Се-
меном Ан-ським15.
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Вивчаються особистості археографів, палеогра-
фів, архівістів, зокрема, В. Б. Антоновича,
М. В. Геппенера, М. М. Бантиша-Каменського,
Г. П. Житецького, Є. О. Ківлицького, а також ар-
хівна творча спадщина та життєвий шлях М. І. Кос-
томарова та ін.16.

Камерально-археографічний напрям ІР спря-
мований не лише на описання документальних
фондів ІР, як особових, так і інституційних, що
надійшли до ІР, а й на поглиблене вивчення раніше
описаних фондів, публікації описів та покажчиків
документів. Наукове опрацювання архівної спад-
щини громадських діячів, учених та діячів куль-
тури, освіти є постійною щоденною роботою Інс-
титуту. Комплектування фондів (як форма польо-
вої археографії) – це, перш за все, робота з вияв-
лення кола перспективних архівів відомих діячів
науки, культури, освіти та попереднього опису ар-
хівних матеріалів, їхньої реєстрації, оформлення
передачі на постійне зберігання, проведення екс-
пертизи цінності архівів особового походження.
Описування особових архівних фондів, формуван-
ня науково-довідкового апарату на рукописні фон-
ди є науковою роботою археографів ІР НБУВ.

Видані спеціальні покажчики документів на
базі архівних фондів особового походження, зокре-
ма Б. Д. Грінченка, М. С. Грушевського, С. А. Ан-
ського (Н. М. Зубкова, С. М. Кіржаєв, І. А. Сер-
гєєва)17, та архівних фондів установ й організацій,
серед яких на особливу увагу заслуговують ви-
дання, що детально описують музичні архівні фон-
ди. Дослідження документальної музичної
спадщини концентруються як за окремими дже-
релами, так і за фондами. Так, вийшло друком дос-
лідження Л. П. Корній та Л. А. Дубровіної “Бол-
гарський наспів з рукописних нотолінійних Ір-
молоїв України кінця ХVІ–ХVІІ ст.”, де було ре-
презентовано публікацію церковних монодичних
піснеспівів болгарського наспіву з рукописів, що
зберігаются в книгосховищах міст Києва та Льво-
ва. Подано дослідницькі матеріали про болгар-
ський наспів, кодикологічне дослідження та архео-
графічний опис нотолінійних Ірмолоїв, з яких узяті
зразки болгарського наспіву.

Інший ґрунтовний каталог – музичного архіву
М. Д. Леонтовича – розкриваєт склад нотних руко-
писів духовних і світських творів класика україн-
ської музики кінця ХІХ – початку ХХ ст, які збе-
рігаються у фондах Інституту рукопису НБУВ18.
Обидва видання підготовлені за спільною участю
НБУВ та Національної музичної академії України
ім. П. І. Чайковського.

Співробітники відділу юдаїки брали участь у
підготовці компакт-дисків спільно з досліджен-

нями Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України, що здійснив технологію перезапису
звуку на сучасні носії (“Скарби єврейської куль-
тури в Україні” (К., 1997) та “Історична колекція
єврейського музичного фольклору” (Т. І. “Мате-
ріали етнографічної експедиції Юлія Енгелз. 1912”
(К., 2001); Т. ІІ. “Матеріали з колекції Зіновія Кі-
сельгофа. Релігійні пісні” (К., 2004); Т. ІІІ. “Єврей-
ська народна музика і театр в Україні” (К., 2004).

Підготовка науково-довідкових видань ґрун-
тується на сучасних вимогах щодо комплексності
та на повноцінному розкритті інформації щодо
змісту документів. Оскільки у центрі уваги
найважливіші для розвитку сучасної науки доку-
менти, основна методика підготовки передбачає
подання наукової атрибуції, опису, анотації змісту
документів, бібліографії. Так, ґрунтовністю та
складністю вирізняється анотований каталог уні-
кальної колекції фонографічних записів єврейсь-
кого фольклору, підготовлений Л. В. Шолоховою,
що є фоноархівом єврейської музичної спадщини,
складним за побудовою, оскільки містить опис фо-
ноциліндрів та подає нотні і текстові розшифровки
до них19. Каталог не лише репрезентує музичний
фольклор євреїв Східної Європи, а й залучає до
наукового обігу значний за обсягом матеріал, зіб-
раний під час етнографічних експедицій під ке-
рівництвом видатних діячів єврейської культури
С. Ан-ського (1912–1914) та М. Береговського
(1929–1947) на території України та Білорусії. До
фоноархіву увійшли також фоноциліндри з при-
ватних колекцій композитора Ю. Енгеля і фольк-
лориста З. Кісельгофа, матеріали слухача курсів
сходознавства І. Лур’є з Палестини.

Анатований каталог “Документи з історії Киє-
во-Могилянської академії за матеріалами фондів
Інституту рукопису (1615–1817)” (К., 2003) був
підготовлений Т. В. Міцан на базі фронтального
перегляду фондів ІР НБУВ20. До каталогу увійшли
документи про діяльність першого навчально-
просвітницького закладу України – Києво-Моги-
лянської академії: універсали гетьманів про
надання прав Києво-Братському монастирю, гра-
моти і привілеї, духовні заповіти, документи щодо
навчального процесу, фінансово-економічні доку-
менти, витяги та виписки різноманітного харак-
теру з інших джерел, які мають відношення до
історії Академії.

Різноплановість тематики фондів, які зберіга-
ються в ІР НБУВ, має значний вплив на обрання
тематики досліджень. Так, останнім часом значна
увага приділяється питанням переміщення куль-
турних ціннностей під час Другої світової війни.
Документальна комплексність є підгрунтям
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видання “Бібліотеки Києва у період нацистської
окупації (1941–1943)” (К., 2004), здійсненого ра-
зом з Центральним державний архівом вищих ор-
ганів влади та управління та Інститутом україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського. Видання містить дослідження проб-
леми переміщення книжкових колекцій та зібрань,
анотований покажчик нацистських документів
з фондів Оперетивного штабу рейхсляйтера Ро-
зенберга, рейхскомісара України Коха та Київської
міської управи, а також публікацію найважли-
віших документів, що розкривають основні нап-
рями бібліотечної політики нацистів під час війни.

Крім того, досліджувалися й окремі колекції
й зібрання, зокрема: історія рукописної збірки біб-
ліотеки Понятовських “Регія” та бібліотеки маг-
натського роду Яблоновських (С. О. Булатова), ко-
лекції сектора сходознавства (І. А. Сергєєва,
О. Ю. Горшихіна), музичні рукописи, фольклорні
матеріали та колекція фоноваліків (І. А. Сергєєва,
Л. В. Шолохова), єврейські періодичні видання у
фондах НБУВ (М. Є. Владіміров), архіви часопи-
сів та видавництв (І. В. Клименко), фонди Цент-
рального археологічного музею при КДА (Л. В. Ша-
ріпова, С. В. Сохань), Волинського наукового му-
зею (С. М. Міщук) тощо.

Питання архівознавства як загальні, в тому
числі й участь у написанні підручника “Архіво-
знавство” (К., 1998), так і за розділами архіво-
знавства, передусім, комплектування рукописних
фондів, створення науково-довідкового апарату,
питання наукового опису архівних документів
тощо знайшли відображення у ряді спеціальних
праць Л. А. Дубровіної, Л. В. Шаріпової, О. П. Степ-
ченко тощо21.

Питання інформатизації архівної справи на
певному етапі створення концепції інформаційної
діяльності відігравали важливу роль у наукових
розробках ІР НБУВ. Хоча не всі разробки були
запроваджені в діяльність ІР у зв’язку із стрімким
розвитком інформатизації суспільства, вони мали
велике значення для осмислення необхідності
уніфікації та стандартизації архівного описування,
створення електронних версій науково-довідкового
апарату рукописних підрозділів бібліотек та ар-
хівних установ. Першим кроком стало опрацю-
вання концепції архівної та рукописної україніки
та інформатизації архівної справи, підготовленої
спільно з ученими системи Національної академії
наук та Державного комітету архівів України22.

Співробітники ІР НБУВ брали активну участь
у підготовці тематичних збірників наукових праць,
де вирішувалися актуальні питання інформати-
зації архівної справи, створення Національної

архівної інформаційної системи, зокрема, ними
був підготовлений спеціальний збірник “Націо-
нальна архівна інформаційна система “Архівна
та рукописна Україніка” і комп’ютеризація архів-
ної справи в Украіні”23. На сторінках збірника роз-
глядалися питання створення електронної ен-
циклопедії книжкової спадщини України (Л. А. Дуб-
ровіна, Л. Й. Костенко, Т. П. Павлуша), теоретичні
та практичні аспекти визначення об’єкта
археографічного та інформаційного опису в
системі НАІС (Л. А. Дубровіна), зарубіжна бібліо-
графія з питань уніфікації та стандартизації
архівної каталогізації (Л. А. Дубровіна, С. Г. Да-
невич, Л. В. Шаріпова), а також структури даних
(Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, С. М. Кіржаєв,
О. В. Сохань )24. Результати виконання наукових
тем в ІР регулярно публікуються на сторінках
збірника наукових праць “Рукописна та книжкова
спадщина України”, зокрема дослідження фондів
та окремих джерел, комплексів документів, огляди
особових архівних фондів ІР НБУВ, до-
кументальних колекцій, вивчаються окремі
пам’ятки писемності, здійснюється публікація до-
кументів з актуальних питань історії культури, по-
дається бібліографія.

Підводячи підсумки, зазначимо, що об’єктом
дослідження ІР НБУВ є рукописні фонди Інсти-
туту рукопису НБУВ, зокрема, рукописна книга,
особові архівні фонди та документальні колекції
просвітницьких установ і організацій. До кола зав-
дань належить розробка теоретичних та науково-
методичних засад організації та використання
фондів, практичні питання опису фондів, ство-
рення науково-довідкового апарату, зокрема, націо-
нального археографічного реєстру рукописних
колекцій і зібрань України, підготовка різноманіт-
них довідників по фондах, публікація найважли-
віших документальних колекцій та пам’яток історії
та культури. Дослідження базуються на методич-
ному ґрунті спеціальних історичних дисциплін:
джерелознавства, археографії, архівознавства,
кодикології та кодикографії, філігранології, дип-
ломатики, текстології книгознавства тощо, що ви-
рішують проблеми встановлення походження ру-
кописних документів, джерельного значення до-
кументальних пам’яток, розвитку методів органі-
зації, опису та форм наукового використання фон-
дів, впровадження в практику нової системи нау-
ково-інформаційного археографічного опису доку-
ментів та архівних фондів.

1 Дубровіна Л. А. М. П. Василенко та В. І. Вернадський
як фундатори Національної бібліотеки Української держави
// Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних
змагань (1917–1921 рр.). – К., 1998. – С. 185–198;
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Лариса Юдіна
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАФ,

ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В АРХІВАХ, МУЗЕЯХ ТА БІБЛІОТЕКАХ

Розпад Радянського Союзу та становлення не-
залежної української держави вимагали перегляду
існуючих підходів щодо вирішення найважливі-
ших питань політичного, економічного і соціаль-
но-культурного характеру та вироблення нових,
які б безпосередньо відповідали вимогам сього-
дення. Поза цим процесом не залишилася й ар-
хівна справа в Україні. Вона, як галузь життєдіяль-
ності суспільства та невід’ємна частина його куль-
турного набутку, потребувала особливої уваги зад-
ля реалізації своєї головної мети: збереження, по-
повнення, реституції та максимального викорис-
тання інформаційних ресурсів Національного ар-
хівного фонду України. Саме ці завдання покли-
кана була вирішити реформа архівної справи, го-
ловними принципами якої були проголошені: де-
мократизація, публічність, загальнодоступність.
Для реалізації їх була створена правова та норма-
тивна база, сформульована нова державна полі-
тика в архівній галузі.

Серед багатьох завдань, що постали перед ар-
хівними установами молодої незалежної держави,
першочерговим була демократизація доступу до ар-
хівів у нормах, які, з одного боку, були б збалансовані
між необхідністю захисту національних інтересів,
прав та свобод людини, з іншого, – відповідали б
загальноосвітовим підходам, вимогам і практиці2.

Доступ до документів НАФ регулюється зако-
нодавчими актами України, які базуються пере-
дусім на положеннях її основного закону – Конс-
титуції України, безпосередньо пов’язаних з рет-
роспективною документною інформацією. Серед
низки особистих прав громадян, закріплених Кон-
ституцією, в архівній галузі фундаментальним є
право кожного вільно збирати, зберігати, викорис-
товувати і поширювати інформацію. Але в інте-
ресах національної безпеки, територіальної ціліс-
ності держави та соціально-правового захисту
громадян здійснення цього права може бути
обмежене у законодавчому порядку3.
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Першим законодавчим актом України, який ви-
значив правові, економічні, соціальні та організа-
ційні засади розвитку культури в Україні, врегу-
лював суспільні відносини у сфері створення, по-
ширення, збереження та використання культурних
цінностей та був спрямований на реалізацію прав
громадян на доступ до культурних цінностей стали
“Основи законодавства України про культуру”4.
У них гарантовано вільний доступ до пам’яток
історії та культури, музейних, бібліотечних і архів-
них фондів5.

Другим базовим законом, який унормував пра-
во на отримання інформації та захист персональ-
них даних (ст. 23, 31), став Закон України “Про
інформацію”6. У ньому також визнано вільний до-
ступ суб’єктів інформаційних відносин до статис-
тичних даних, архівних, бібліотечних і музейних
фондів. Поряд з цим оговорено можливість обме-
ження цього доступу внаслідок специфіки куль-
турних цінностей і особливих умов їхнього збері-
гання, визначених законодавством7. Закон також
визначив окрему групу документів та інформацію,
що не підлягають для ознайомлення за запитами.
До них належать ті, розголошення яких може зав-
дати шкоди особі, суспільству і державі (ст. 37).

Інформація з обмеженим доступом розподіля-
ється на конфіденційну і таємну. Право доступу
до конфіденційної інформації визначається її
власниками – юридичними чи фізичними осо-
бами відповідно до передбачених ними умов, а дос-
туп до таємної здійснюється згідно з Законом Ук-
раїни “Про державну таємницю”8. Стаття 21 його
надає доступ до державної таємниці дієздатним
громадянам України при досягненні ними 18-
річного віку на підставі здійснення службової чи
науково-дослідної діяльності. Рішення про на-
дання його приймається керівниками державних
установ (архівів, музеїв та бібліотек), в яких збе-
рігається таємна інформація. Відмова у цьому
приймається при відсутності вищеперелічених
підстав. Іноземні громадяни та особи без грома-
дянства мають право доступу до державної таєм-
ниці у виняткових випадках на підставі міжна-
родних угод або письмового розпорядження Пре-
зидента України (ст. 21).

Важливим кроком на шляху запровадження
демократичних принципів використання інформа-
ційних ресурсів стала можливість надання досту-
пу до групи документів з обмеженим доступом без
згоди їхніх власників у тому випадку, коли відоб-
ражена в них інформація є суспільно значимою,
тобто є предметом громадського інтересу, та якщо
право громадськості знати цю інформацію пе-
реважає право її власника на її захист9.

Вказані вище нормативно-законодавчі акти
свого часу були досить прогресивними з точки
зору врегулювання загальних питань культурної
галузі, але вони лише частково розв’язували проб-
леми архівної справи: питання доступу до доку-
ментної інформації не були висвітлені в них на-
лежним чином.

Розвиток та вдосконалення архівної справи
у рамках державної незалежності вимагали пе-
регляду та розширення правових засад у цьому
напрямі.

24 грудня 1993 р. вперше в історії архівної спра-
ви України прийнято закон, який врегулював від-
носини, пов’язані із формуванням, обліком, збе-
ріганням і використанням Національного архівно-
го фонду – Закон України “Про Національний ар-
хівний фонд і архівні установи”10. В його основу
було покладено норми та процедури, вироблені ар-
хівною теорією і практикою колишнього Радян-
ського Союзу, тому він не міг завчасно передба-
чити усіх особливостей розвитку архівної справи
в умовах становлення нової самостійної держави.
Закон – результат копіткої роботи по вивченню та
узагальненню досвіду попередників з метою уник-
нення притаманних їм помилок, суперечностей,
неточностей. З часом практичне втілення у життя
Закону продемонструвало необхідність його вдос-
коналення з урахуванням міжнародних правових
норм і рекомендацій (зокрема, Рекомендації NR
(2001) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-
членам стосовно європейської політики доступу
до архівів; Кодекс етики архівістів), а також апро-
бації вітчизняної архівістики, що призвело до роз-
робки та прийняття Закону України “Про внесен-
ня змін до Закону України “Про Національний ар-
хівний фонд і архівні установи” від 2001 р.11 Закон
проголосив один з основних принципів організації
архівної справи в Україні – доступ до документів
НАФ та довідкового апарату до них з часу їх над-
ходження на зберігання до архівної установи та
право користування ними усім громадянам Украї-
ни, іноземцям та особам без громадянства, що пе-
ребувають в Україні на законних підставах12. При
цьому архівним установам надається право обме-
жити доступ до документів НАФ у зв’язку з їх нау-
ково-технічним опрацюванням, перевіркою наяв-
ності та стану або реставрацією (на строк до од-
ного року). Якщо проводиться великий обсяг за-
значених робіт, строк обмеження може бути про-
довжений з дозволу центрального органу виконав-
чої влади у сфері архівної справи і діловодства,
але не більше ніж на один рік. Згідно із Законом
архівні установи також мають право відмовити в
доступі до документів НАФ, що належать державі,
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територіальним громадам, неповнолітнім, особам,
визнаним судом недієздатними, та особам, які
грубо порушували порядок користування архів-
ними документами. До 75 років обмежується дос-
туп до документів, що містять конфіденційну ін-
формацію про особу, а також створюють загрозу
для життя чи недоторканості житла громадян
(ст. 16). Обов’язковим при відмові користувачеві
у доступі до документів НАФ є письмове посвід-
чення архівної установи із зазначенням вичерпних
підстав цієї відмови (ст. 15).

Окремою статтею у Законі визначено обмежен-
ня доступу до документів НАФ, що належать ін-
шим власникам: архівним підрозділам об’єднань
громадян, релігійним організаціям, а також під-
приємствам, установам та організаціям, заснова-
них на приватній формі власності, та архівним
установам, заснованих фізичними особами, які
мають право обмежити доступ до документів
НАФ. Ці обмеження встановлюються на вимогу
власника документів або інших зацікавлених осіб
з письмовим повідомленням центрального органу
виконавчої влади у сфері архівної справи і діло-
водства та не поширюються на працівників дер-
жавних архівних установ, суду, правоохоронних,
контрольно-ревізійних та податкових органів, які
виконують службові завдання13.

Прогресивність нової редакції Закону визнача-
ється наданням користувачам можливості вико-
ристовувати, крім довідкового апарату, облікові до-
кументи, які раніше були доступними лише пра-
цівникам архівних установ (ст. 20).

Всі розглянуті вище нормативно-правові акти
дають підстави констатувати, що архівне законо-
давство України спрямовано на дотримання демо-
кратичного принципу публічності архівів при ро-
зумних обмеженнях та на задоволення інформа-
ційних потреб не тільки державних структур, а й
усього суспільства та окремого громадянина.

До НАФ України, крім архівних матеріалів, які
зберігаються у різних за групами архівних устано-
вах незалежно від форм їхньої власності, відносять-
ся й архівні документи бібліотечних та музейних
фондів, що нагромадилися у сховищах цих установ.

Базові закони України у бібліотечній та музей-
ній галузях – “Про бібліотеки і бібліотечну спра-
ву”14 та “Про музеї та музейну справу”15 закріпили
за музеями та бібліотеками право створювати ар-
хівні підрозділи (відділи рукописів та інші струк-
турні підрозділи) у законодавчому порядку для
постійного зберігання і використання документів
НАФ та інших профільних документів16.

Право доступу до інформаційних ресурсів
НАФ, що зберігаються в музеях та бібліотеках, ви-

значено Законом України “Про Національний
архівний фонд і архівні установи”.

Курс на демократизацію архівної справи дав
новий поштовх для розвитку її інформатизації.
Одним з пріоритетних напрямів державної політи-
ки в сфері інформатизації, задоволення конститу-
ційних прав громадян на інформацію, побудови
відкритого демократичного суспільства став роз-
виток національної складової глобальної інформа-
ційної мережі Інтернет, забезпечення широкого до-
ступу до цієї мережі громадян та юридичних осіб
усіх форм власності в Україні та належне пред-
ставлення в ній національних інформаційних ре-
сурсів. Широкі можливості використання цього
єдиного інформаційного простору дозволили пере-
йти до широкомасштабного переведення накопи-
ченої людством інформації в електронну форму;
прискорили обмін інформацією та процес
перенесення змісту документів з паперових версій
на електронні, а також сприяли її конвертації з тех-
нологічно застарілих баз даних до новітніх.

Упродовж 1990-х та на початку 2000-х рр. під-
готовлено низку офіційних документів, що регулю-
ють створення єдиної державної інформаційної
системи та питання доступу до неї:

Закон України “Про інформацію” (див. вище);
Закон України “Про Концепцію Національної

програми інформатизації”17. Головна мета
цієї програми спрямована на забезпечення
безперешкодного доступу громадян та сус-
пільства до будь-якої інформації, що не ста-
новить державної таємниці на основі широ-
кого використання інформаційних техноло-
гій, забезпечення інформаційної безпеки
держави.

З метою збереження інформації про пам’ятки
матеріальної і духовної культури, архівних доку-
ментів та забезпечення швидкого доступу до них
передбачено створення систем глобальних ком-
п’ютерних комунікацій для їх ефективного вико-
ристання у сфері освіти та виховання, що дасть
змогу у будь-якій точці України отримувати відпо-
відні знання з історії та культури України, культури
інших народів через автоматизовані культурні за-
клади (розділ IV).

Закон України “Про захист інформації в авто-
матизованих системах”18. Він регулює
правові відносин щодо захисту інформації
в автоматизованих системах за умови дотри-
мання права власності громадян України і
юридичних осіб на інформацію та права до-
ступу і обмеження на доступ до неї. Згідно
зі статтею 6 цього Закону доступ до інформа-
ції, яка зберігається, обробляється і переда-
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ється в автоматизованих системах (АС),
здійснюється лише згідно з правилами роз-
межування доступу, встановленими власни-
ком інформації чи уповноваженою ним осо-
бою. Без дозволу власника доступ до інфор-
мації, яка обробляється в АС, здійснюється
лише у випадках, передбачених чинним за-
конодавством. При цьому порядок доступу
осіб і організацій зарубіжних держав до ін-
формації в АС, яка є власністю держави, фі-
зичних та юридичних осіб, та обмежень до
неї встановлюється Державним управлін-
ням захисту інформації в АС при Кабінеті
Міністрів України (ст. 14).

Указ президента України “Про заходи щодо
розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпе-
чення широкого доступу до цієї мережі”
(№ 928/2000 від 31 липня 2000 р.). Ним пе-
редбачено створення у найкоротші строки
належних економічних, правових, техніч-
них та інших умов для забезпечення широ-
кого доступу громадян, навчальних закла-
дів, наукових та інших установ і організа-
цій усіх форм власності, органів державної
влади та органів місцевого самоврядування,
суб’єктів підприємницької діяльності до ме-
режі Інтернет; створення можливостей для
задоволення на пільгових умовах потреб у за-
значених послугах навчальних закладів, на-
укових установ та організацій, громадських
організацій, а також бібліотек, музеїв та
інших закладів культури.

Аналізуючи законодавчу базу України з питань
архівної, музейної та бібліотечної справ за останнє
десятиріччя, можна без сумніву констатувати, що
доступ до інформаційних ресурсів НАФ України
набув більш демократичного характеру: свобода до-
ступу до архівних документів значно розширилась,
інтереси особистості та окремого користувача стали
більш пріоритетними. Але поряд з цим залишають-

ся діючими і правові обмеження доступу до інфор-
маційних ресурсів НАФ, необхідність яких небез-
підставна: вони покликані захищати інтереси дер-
жави та особисті права громадян України.
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Наталія Христова
СТАНДАРТИЗАЦІЯ В АРХІВНІЙ СПРАВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стандартизація в архівній справі ніколи не
мала домінуючих позицій, що пояснюється тра-
диційними уявленнями про неї, як про процес
встановлення єдиних норм і вимог на готову про-
дукцію, напівфабрикати, сировину й матеріали.
Цю думку дуже добре ілюструє той факт, що серед
стандартів, залишених у спадок від Радянського
Союзу (18 тис. державних та понад 40 тис. галузе-
вих стандартів), галузь мала лише мізерну частку.

Стандартизацію в архівній сфері слід розгля-
дати лише у контексті  загальнонаціональної стан-
дартизації і для розуміння її проблем варто коротко
охарактеризувати стан технічної політики України
в цілому. На недавній зустрічі Л. Д. Кучми з Гене-
ральним секретарем Міжнародної організації зі
стандартизації (ISO) Аленом Бріденом глава нашої
держави підтвердив зацікавленість у співпраці
з ISO з питань обміну передовими технологіями
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і наголосив на тому, що запровадження стандартів
цієї організації стане частиною державної полі-
тики євроінтеграції України. У межах “Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною й ЄС”
наша країна взяла на себе зобов’язання гармо-
нізувати законодавство, норми, правила, стандар-
ти зі світовою й європейською практикою, але здійс-
нення цих намірів потребує докорінної перебудови
системи стандартизаціїї в країні. Сьогодні вже
можна говорити про початок першого етапу її ре-
формування на законодавчому рівні, що підтверд-
жують окремі статті й положення Закону України
“Про стандартизацію”, згідно з яким “стандарти-
зація – діяльність, що полягає у встановленні по-
ложень для загального і багаторазового застосуван-
ня щодо наявних чи можливих завдань з метою
досягнення оптимального ступеня впорядкування
у певній сфері, результатом якої є підвищення сту-
пеню відповідності продукції, процесів та послуг
їх функціональному призначенню, усунення бар’є-
рів у торгівлі і сприяння науково-технічному спів-
робітництву”1 (1). Ст. 1 закону визначає стандарт
як “документ, що встановлює для загального і ба-
гаторазового застосування правила, загальні прин-
ципи або характеристики, які стосуються діяль-
ності чи її результатів, з метою досягнення опти-
мального ступеня впорядкованості у певній галузі,
розроблені у встановленому порядку на основі кон-
сенсусу”. Можна стверджувати, що Україною вже
зроблено перший крок у напрямку приведення
державної системи стандартизації у відповідність
до вимог ЄС, де стандарти мають рекомендацій-
ний характер. Згідно зі ст. 12 Закону “Про стан-
дартизацію” стандарти застосовуються на добро-
вільних засадах, якщо інше не встановлено зако-
нодавством, і мають бути обов’язковими лише у
разі, якщо це передбачено у нормативно-правових
актах. На жаль, цю систему поки що важко впро-
ваджувати в дію через необхідність вирішення пи-
тання вільного доступу до стандартів. Незважаю-
чи на те, що законодавство зобов’язує Держспожив-
стандарт забезпечувати доступ до нормативно-
технічних документів для споживачів, їх тексти не
розміщують в мережі Інтернет, вони не входять до
комп’ютерних баз даних бібліотек. Створений не-
щодавно при Держспоживстандарті Фонд норматив-
них документів, який зберігає, крім вітчизняних, по-
над 13 тис. стандартів ISO, 4 тис. – IEC, національні
стандарти багатьох країн світу, надає виключно
платні послуги щодо користування стандартами.

На законодавчому рівні в Україні визначено та-
кож пріоритетність прямого впровадження міжна-
родних і регіональних стандартів, дотримання між-
народних та європейських правил і процедур стан-

дартизації. Таким чином, тільки послідовне узгод-
ження наших національних стандартів із вимогами
міжнародних може стати запорукою успішного просу-
вання України у напрямку до європейської інтеграції.

Хоча сучасна національна технічна нормативна
база вже нараховує понад 22 тисячі стандартів, що
за кількістю відповідає рівню розвинених країн, го-
ворити про значні досягнення в цій сфері ще рано.
Складним для України виявився процес приведен-
ня у відповідність із вимогами ЄС системи стан-
дартів: за період 2002–2005 рр. необхідно розробити
та прийняти понад 8 тис. гармонізованих міжна-
родних стандартів (для асоційованого членства
в ЄС має бути гармонізовано 80% стандартів).
В Україні діє й приведено у відповідність до євро-
пейських і міжнародних лише 1343 національних
стандарти (10%), що свідчить про низькиій рівень
гармонізації. Через недостатнє фінансування цей
процес може розтягнутися на багато років.

Зараз в країні працює 150 технічних комітетів
різної спеціалізації, в т.ч. ТК 144 “Інформація та
документація”, який є профільним для архівної сфе-
ри, де процес стандартизації, що хоча й повільно,
але теж розпочався. Процес цей супроводжується
необхідністю вирішення низки проблем, наукове
опрацювання яких є нагальним завданням галузі.

На нашу думку, новий етап стандартизації в ар-
хівній справі розпочався 1998 року з прийняття
першого вітчизняного галузевого стандарту ГСТУ
55.001-98 “Документи з паперовими носіями. Пра-
вила зберігання Національного архівного фонду.
Технічні вимоги”. Підготовлені Українським нау-
ково-дослідним інститутом архівної справи та до-
кументознавства ДСТУ 4163-2003 “Державна уні-
фікована система документації. Уніфікована сис-
тема організаційно-розпорядчої документації. Ви-
моги до оформлювання документів”, ДСТУ 2732-
2004 “Діловодство й архівна справа. Терміни та
визначення понять” (набуває чинності з 1 липня
2005 р.), ГСТУ 55.002-2002 “Фотодокументи. Пра-
вила зберігання Національного архівного фонду.
Технічні вимоги”, ГСТУ 55.003-2003 “Кінодоку-
менти. Правила зберігання Національного архів-
ного фонду. Технічні вимоги” свідчать про певні
здобутки галузі на шляху стандартизації.

На окрему увагу заслуговує питання гармоні-
зації стандартів в архівній сфері.  Проте цю проб-
лему слід розглядати комплексно, запропонувавши
якісно нові концептуальні підходи до осмислення
процесів стандартизації, що мають набути по-
дальшого розвитку в теоретичних дослідженнях
галузевого інституту. Такий комплексний підхід
повинен стати методологічним підгрунтям для
аналізу та прогнозування можливих моделей стан-
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дартизації в галузі. Накреслена Держкомархівом
України програма автоматизації ключових проце-
сів в архівній справі дала поштовх розробленню
національного стандарту описування на основі За-
гального міжнародного стандарту архівного опи-
сання (GENERAL INTERNATIONAL STANDARD
ARCHIVAL DESCRIPTION ISAD(G)-99), який і
було включено до національної частини Плану
державної стандартизації на 2002 рік. В дер-
жавних архівах вже накопичено значний досвід в
описуванні документної інформації за власними
методиками. Але в умовах інтенсивного викорис-
тання автоматизованих архівних технологій по-
стала необхідність уніфікації цих методик. На-
ціональні та міжнародні організації – комітети
ЮНЕСКО, МРА, ІФЛА та інші впродовж останніх
років працювали над стандартами описування.
Кожна країна обрала свій шлях, але мета – досяг-
нення стандартизації різних рівнів архівного опи-
сання – залишилася спільною.

Прийняття цього стандарту описування у по-
дальшому гарантувало б ліквідацію бар’єрів при
міжнародному обміні інформацією. Але беззасте-
режне прийняття вимог міжнародного стандарту,
замість очікуваних переваг, могло перешкодити
застосуванню традиційних методик описування
архівних документів. З урахуванням основного
принципу міжнародної стандартизації - добровіль-
ності гармонізації та застосування стандартів, було
вирішено розробити національний стандарт опи-
сування архівних документів зі ступенем відпо-
відності “нееквівалентний”. Стандарт було гармо-
нізовано з метою дотримання вимог національних
нормативних актів і конкретних норм, які склалися
і стали традиційними в теорії і практиці опису-
вання архівних документів в Україні, що відкрило
шлях як для удосконалення існуючих, так і для
створення нових технологій описування.

Об’єктом стандартизації в розробленому
УНДІАСД національному стандарті “Правила
описування архівних документів”стали загальні
правила описування в процесі укладання довід-
ників із застосуванням традиційних або автома-
тизованих технологій. У подальшому правила
описування окремих систем і підсистем докумен-
тації (наукової, виробничо-експлуатаційної, еко-
номічної, масової комунікації, громадсько-полі-
тичної, управлінської, нормативної, особового по-
ходження тощо) та спеціальних видів документів
у їхньому складі (електронних, кіно-, фото-, фоно-,
відео-, картографічних, творчих, актових тощо)
для традиційних та електронних інформаційно-
пошукових систем мають створюватися на основі
цих загальних правил.

Метою розроблення стандарту було вироблення
узгодженої технології описування архівних доку-
ментів задля подальшого багатоаспектного вико-
ристання одноразово створеної вторинної архівної
інформації та інтегрування описань в єдині інфор-
маційно-пошукові системи, що мало підвищити
ефективність пошуку й обміну інформацією про
склад і зміст архівних документів як у межах дер-
жави, так і на міжнародному рівні.

Стандарт встановив принципи багаторівневого
описування архівних документів, загальну струк-
туру описової статті та загальних груп інформа-
ційних характеристик для усіх рівнів описань;
унормував загальні правила розкриття архівної
інформації на різних рівнях описання фонду та
методики ув’язування описань усіх рівнів в єдине
цілісне багаторівневе описання архівного фонду.

Національний стандарт не суперечить зарубіж-
ному аналогу, хоча і має  певні відмінності. У віт-
чизняному стандарті змінено зміст, структуру, пос-
лідовність розміщення елементів описання (з ме-
тою дотримання логічного зв’язку у структурі опи-
сання у цілому), назву кожного елемента описання
супроводжує правило щодо його описування, без
зазначення мети, як це є в міжнародному стан-
дарті; для кращого розуміння положень правил до
кожного з них наведено національні приклади;
введено додатковий елемент описання “Носій(ї)
інформації одиниці описування”.

Проте варто наголосити на тому, що стандарти-
зація в архівній сфері має стати не допоміжним
фактором, позбавленим самостійної значущості, а од-
ним з елементів, що забезпечить істотний внесок у
розвиток сучасної архівної  справи. Представлення
у світовому інформаційному просторі архівних
інформаційних ресурсів вимагає від архівістів вирі-
шення низки проблем, пов’язаних, перш за все, із
гармонізацією міжнародних стандартів.

Зрозуміло, що проблеми із гармонізацією пере-
важно фінансові. Окрім того, заважає рухатися да-
лі елементарна необізнаність працівників системи
зі світовою практикою стандартизації, їх неготов-
ність до роботи з міжнародними стандартами.

Слід констатувати, що на сьогодні відсутні чіткі
прогнозні розрахунки щодо стандартизації архів-
них технологій, що пояснюється низьким рівнем
інформаційно-аналітичного і організаційного су-
проводу процесу стандартизації. Цей неповний пе-
релік питань, які необхідно вирішити, свідчить про
гостроту зазначеної проблеми та необхідність нау-
кового обґрунтування прогнозу щодо розвитку
стандартизації в архівній сфері.
1 Про стандартизацію: Закон України // Відомості Верховної
Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.
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Вячеслав Петров, Андрій Крючин, Семен Шанойло, Людмила Крючина
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ НОСІЇВ ДЛЯ ДОВГОТРИВАЛОВОГО

ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЦИФРОВІЙ ФОРМІ

Вступ. Обсяг інформації, представленої у циф-
ровому вигляді, стрімко зростає. Завдання збері-
гання інформації на всіх етапах розвитку суспільс-
тва було одним з пріоритетних, його вирішення
має забезпечити для майбутніх поколінь як збе-
реженість знань, накопичених попередніми поко-
ліннями, так і нової інформації. Існують види ін-
формації, у тому числі й науково-технічної, для
якої важко вказати терміни, коли ця інформація
втрачає значимість чи стає непотрібною1. У бага-
тьох випадках цінність інформації згодом буде
зростати. Прикладом може бути гідрометеороло-
гічна інформація, яка дозволяє об’єктивно аналі-
зувати повільну зміну довкілля і природних ре-
сурсів, оцінювати ефекти впливу діяльності лю-
дей на природу. Це ж стосується і  медичної інфор-
мації, аналіз якої за тривалі проміжки часу дозво-
ляє виявляти тенденції розвитку груп людей, про-
яву різних захворювань, у тому числі пов’язаних
зі зміною умов життя, впливом навколишнього се-
редовища тощо. Обсяги інформації, представленої
у цифровій формі, збільшуються не тільки за ра-
хунок нової інформації, яка вже має електронну
форму представлення, але й за рахунок переве-
дення у цифрову форму раніше створених інфор-
маційних ресурсів. Представлення інформації у
цифровому вигляді дозволило вирішити ряд проб-
лем зберігання інформації, створити зовсім нові
можливості для доступу до інформації та її оброб-
лення. Швидке впровадження цифрових техноло-
гій оброблення інформації, розвиток електронних
бібліотек зумовили необхідність проведення спе-
ціальних досліджень зі створення технологій
довготривалого зберігання інформації, представ-
леної у цифровому вигляді. Необхідність цих до-
сліджень пов’язана з тим, що:

· постійно зростає попит на “онлайнове”
одержання інформації;

· під час створення електронних бібліотек ви-
трачені величезні кошти на оцифровування доку-
ментів, підготовку баз даних, організацію досту-
пу до електронних ресурсів;

· оцифровування видань минулих років ство-
рило умови для того, щоб вони стали відомі широ-
кому колу дослідників2.

Переведення документів у цифрову форму доз-
волило вирішити ряд проблем тривалого зберіган-
ня, зокрема: забезпечити можливість контролюван-
ня документів без втрати якості, усунення дефектів

на носіях з аналоговою формою (подряпини на відео-
матеріалах, шуми на аудіозаписах тощо) та мульті-
медійного представлення інформації.

Створення величезних архівів інформаційних
матеріалів у цифровій формі призвело до появи
ряду проблем, що вимагають вирішення най-
ближчим часом, а саме: створення надійних но-
сіїв для довготривалового зберігання цифрової
інформації, розроблення і впровадження спе-
ціальних форматів для запису інформації, яка під-
лягає довготривалому зберіганню, розроблення
спеціальних пристроїв зчитування інформації.
Незважаючи на важливість і складність завдань
щодо вирішення проблем швидкого морального
старіння програмного забезпечення, а також тех-
нічного і морального старіння систем зчитування
інформації, найважливішою з цих проблем є ство-
рення носіїв для довготривалого зберігання циф-
рової інформації.

Під час використання інформації у цифровому
вигляді виникає необхідність розробляти і вико-
ристовувати спеціальні засоби для унеможливлен-
ня змін записаної інформації, доповнювати дані
в електронному вигляді контекстною інформацією,
зберігати не тільки самі носії, але й пристрої за-
пису інформації на них, а також програмне забез-
печення, що реалізує представлення інформації у
формі, прийнятній для сприйняття3. Носії з циф-
ровою формою представлення інформації більш
чутливі до появи локальних дефектів у записах.

Важливою для носіїв архівного зберігання
інформації є форма її представлення. Ця форма
повинна дозволяти відтворювати інформацію
різними фізичними методами. Прикладом вдалого
вибору форми фізичного представлення може
служити використання мікрорельєфного представ-
лення інформації на воскових циліндрах, грампла-
тівках, компакт-дисках.

Записи на воскових циліндрах, шелачних грам-
платівках, виконані з рельєфним представленням
інформації на досить недосконалому устаткуванні,
при застосуванні сучасних технологій можуть бу-
ти відтворені з кращою якістю4. У даний час роз-
роблюються методи рельєфного запису з щільніс-
тю запису порядку десятків Гбайт/см2.

Сучасні носії для архівного зберігання
інформації. Зараз для архівного зберігання інфор-
мації в цифровій формі переважно використо-
вують магнітні стрічки5. Накопичено значний дос-
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від зберігання аудіо- і відеоінформації на магніт-
них носіях. Існують зразки магнітних стрічок з
аналоговими аудіозаписами, на яких інформація
зберігається більше 50 років. За останні десяти-
ліття значно удосконалено системи магнітного за-
пису на стрічковому носії і зокрема:

· використання основ з поліетілентерефталата
дозволило зменшити товщину стрічок, збільшити
швидкість переміщення носіїв;

· нанесення алмазоподібних захисних пок-
риттів дозволило забезпечити механічний захист
інформаційного шару;

· вакуумнонапилені магнітні покриття мають
мінімальну кількість дефектів, пов’язаних зі сто-
ронніми включеннями, високу стабільність маг-
нітних властивостей.

Основну увагу під час розроблення нових типів
магнітних стрічок приділялося підвищенню
щільності запису інформації (ємність сучасних
магнітних стрічок складає сотні Гбайт) і швидкості
записування інформації (швидкість записування/
відтворення складає десятки мільйонів байт/с).
Однак гарантований строк зберігання інформації
на стрічках практично не змінився – (30–40)
років6. Суттєві труднощі під час використання
магнітних стрічок для архівного зберігання даних
зумовлює наявність значної кількості форматів
записів (сотні), які у більшості випадків є несу-
місними або малосумісними, а також різних при-
строїв запису. Така ситуація призводить до необ-
хідності періодично проводити перезапис на нові
носії. Якщо враховувати обсяги інформації, збе-
реженої на магнітних стрічках (тільки аудіозапи-
сів – десятки мільйонів годин), то ця операція стає
дуже високовартісною і складною для реалізації.

Відсутність надійних носіїв для цифрового за-
пису визначила в останні роки інтерес до збері-
гання інформації на мікрофільмах в аналоговій
формі. Пропонується технологія архівного збері-
гання, за якію створюється цифровий файл, що
записується в аналоговій формі на мікрофільм як
резервна копія для довготривалого зберігання. У
разі втрати цифрової копії вона може бути віднов-
лена при скануванні мікрофільму. Строк зберіган-
ня галогенідосрібних мікрофільмів може склада-
ти десятки років. Однак, ця технологія не дозво-
ляє записувати мультімедійну інформацію, забез-
печувати високі швидкості відтворення даних.

Аналіз можливостей використання оптич-
них дисків для довготривалого зберігання
інформації. Серед розроблених на сьогодні тех-
нологій найбільше задовольняють вимоги щодо
створення носіїв для довготривалого зберігання
оптичні методи запису і зберігання інформації.

Оптичні носії мають ряд особливостей, що доз-
воляють розглядати їх як перспективні носії для
довготривалого зберігання інформації, а саме:

· безконтактне зчитування інформації, що
забезпечує доступ до змісту документа без пору-
шення оригіналу і можливість довготривалого збе-
рігання інформації;

· використання фізичних методів захисту за-
писаної інформації від механічних пошкоджень;

· реалізація зворотної сумісності на нових ти-
пах пристроїв відтворення інформації;

· висока щільність запису, можливість збіль-
шення щільності і швидкості запису інформації;

· використання режиму однократного запи-
сування і багаторазового зчитування, при якому
зроблений на такому диску запис не може бути стер-
тий чи замінений на новий (інформація архівних
документів не підлягає будь-якому коригуванню);

· використання надійного рельєфного предс-
тавлення інформації;

· можливість застосування високостабільних
матеріалів для виготовлення оптичних дисків;

· використання універсальних захисних кон-
тейнерів для всіх типів оптичних дисків.

Найдовший строк зберігання серед оптичних
дисків мають оптичні диски на скляних підклад-
ках з одношаровим покриттям типу WORM8.
Строк зберігання записаної інформації на них мо-
же складати, на думку розроблювачів, 100 років,
тоді як такий строк для стандартних компакт-дис-
ках – не більше 20–30 років. Цей строк залежить
від особливостей технології виготовлення носіїв,
призначених для масового користування. Строк
зберігання інформації на стандартних компакт-
дисках обмежений через такі причини:

· нестабільність властивостей і недостатня
механічна міцність підкладок з полікарбонату;

· використання оптичних інтерференційних
структур, виконаних з різнорідних матеріалів (у
деяких типах компакт-дисків (CD-R) має місце
мала адгезія між шарами), що призводить до зміни
оптичних властивостей при коливаннях значень
температури і вологості;

· сильна залежність властивостей носіїв від
умов виготовлення компакт-дисків і режимів запи-
сування інформації на них.

Значно підвищити надійність зберігання інфор-
мації порівняно зі стандартними компакт-дисками
(CD, DVD) і носіями типу WORM (оптичні носії
з локальним видаленням матеріалу поглинаючого
шару на ділянках запису сфокусованим лазерним
випромінюванням) можливе за рахунок виготов-
лення носіїв зі стабільнішими в часі характерис-
тиками, здатними витримувати коливання темпе-
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ратур і вологості в ширшому діапазоні, ніж носії з
полікарбонатними підкладками. Доцільно створю-
вати носії інформації з однорідних матеріалів9.

Ці носії слід виготовляти з використанням тех-
нологій, що застосовують у виробництві компакт-
дисків. В них використовують формати представ-
лення даних на стандартних компакт-дисках, вони
мають геометричні розміри стандартних компакт-
дисків і відтворюють на плеєрах стандартних
компакт-дисків. Ці носії можна розглядати як роз-
ширення “сімейства” компакт-дисків зі специфіч-
ною сферою застосування. У металевих носіях ін-
формації використовують мікрорельєфне пред-
ставлення інформації на нікелевих підкладках тов-
щиною 0,1–0,3 мм, що герметизовані захисними
прозорими шарами з полімерних матеріалів або
силікатного скла. За необхідності можна здійсню-
вати заміну захисних шарів (реставрація носія).
Строк зберігання інформації на металевих носіях
може складати сотні років. Так, мідно-нікелеві
штампи для тиражування грамплатівок, виготов-
лені 60–70 років тому, добре збереглися й аудіоін-
формація з них відтворюється з високою якістю
звучання. Проведений аналіз хімічного складу по-
верхневого нікелевого шару показав, що про-
никнення кисню в штамп незначне й окисли ло-
калізовані в основному на домішках. Суцільна
окисна плівка на поверхні нікелю відсутня. Су-
часні методи гальванопластики дозволяють одер-
жувати нікелеві носії з кількістю домішок не більш
0,005–0,01 %, що менше, ніж на порядок кількос-
ті домішок у металах для тиражування грампла-
тівок. Це створює додаткові можливості для за-
безпечення довготривалого зберігання металевих
носіїв. Окисні шари на поверхні нікелевих носіїв,
що спричиняють до зміни геометричних розмірів
пітів, можуть утворюватися за 250–300 років. Най-
більша проблема, що виникає під час викорис-
тання металевих носіїв полягає у необхідності за-
хисту поверхні носіїв від забруднень. Перспектив-
ною є  технологія виготовлення компакт-дисків зі
скляними підкладками, що дозволяє зберігати
зафіксовану на них інформацію сотні років.

Висновки:
1. Використання оптичних носіїв дозволяє ви-

рішувати основні проблеми забезпечення довго-
тривалого зберігання цифрової інформації.

2. Строки зберігання інформації на оптичних
носіях можуть бути істотно збільшені (до 200–300
років) при використанні високостабільних мате-
ріалів для підкладок носіїв і однорідних структур
для представлення інформації.

3. Одним з основних чинників, що визначають
тривалий строк зберігання інформації на метале-
вому і скляному оптичному дисках, є можливість
зчитувати інформацію з них різними методами,
наприклад методом скануючої тунельної мік-
роскопії.
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Петро Марченко
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ

ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ В АРХІВІ
 (аналіз Інтернет-ресурсів)

1. Про концепцію електронного документа (ЕД)
Розвиток інформаційних технологій та Інтер-

нету ініціювали дискусії та дослідження щодо кон-
цепції ЕД, його відмінностей та особливостей по-
рівняно з традиційним документом з паперовим
носієм. Деякі американські архівісти1 вважають що:

· ЕД або комбінація ЕД, створювані фізич-
ними або юридичними особами, є доказом дій або
взаємодії та містить інформацію про зміст дій та
взаємодії;

· ЕД відомий своїми метаданими (“метадані” (aнг.
– metadata)2 означає “дані, що пов’язані або сто-
суються інших даних), тобто інформацією яка виз-
начає його соціальну визначеність та розумінням
(зміст, контекст, структура). Різноманітні набори
метаданих мають стати юридичними, діловими,
організаційними, процедурними доказами автентич-
ності для авторів, користувачів та дослідників.

Як об’єкт архівного зберігання ЕД характери-
зується такими ознаками:

· ЕД є програмно-технічно залежним про-
дуктом;

· ЕД мають широкий спектр інформаційного
відображення (текстові, електронні таблиці, бази
даних, мультимедійні);

· форма документа може бути відокремлена від
змісту, зміст документа може бути фрагментова-
ним (бази даних), тобто фізично документ може
зберігається в декількох різних файлах;

· ЕД може мати посилання, які не контролюються
автором документа, наприклад, під час користування
Інтернет-файлами, або корпоративними базами
даних, що відрізняються життєвим циклом;

· ЕД зберігають на фізичних носіях інформації
(магнітні, оптичні пристрої), що не можуть гаранту-
вати довготривале збереження інформації (процес
розмагнічування, механічне ушкодження, фізичне
та моральне старіння програмно-технічних засобів).

Формати створюваних ЕД характеризуються
тим, що мають відкриту або закриту специфіка-
цію, рівень стандарту, або просто характеризу-
ються обсягом розповсюдження та використання.
Відзначається3, що в вирішенні проблеми довго-
тривалого зберігання ЕД акцент має бути на ство-
рені надійного сховища специфікацій форматів,
документації та програм. Поширені такі формати
електронних документів4:

– формати відкритого тексту (plain text): в ді-
ловодстві для створення ЕД широко використо-

вуються формати програм Microsoft (Word, Excel),
які характеризуються тим, що мають закриту спе-
цифікацію. В зв’язку з тим, що це не прийнятно
в аспекті довготривалого зберігання ЕД, для
архівів рекомендується використовувати формат
відкритої специфікації – PDF фірми Adobe Systems
Inc. програма “Acrobat”, який визначений ISO (The
International Organization for Standardization) як
стандарт (ISO/DS 19005–1) довготривалого збері-
гання електронних документів;

– формати графічних зображень:
· TIFF (Tag Image File Format): графічний фор-

мат, який рекомендується як стандарт високої
якості зображень для широкого застосування і дов-
готривалого зберігання графічних зображень;

· GIF (Graphics Interchange Format): графічний
формат рекомендований для передавання зобра-
ження каналами зв’язку, не рекомендується як
формат довготривалого зберігання зображень;

· JPEG (Joint Photographic Experts Group): гра-
фічний формат з ущільненням інформації з міні-
мальними її втратами, широко використовується
в Інтернет, в діловодстві, ЕД в цьому форматі над-
ходять і до архіву;

· інші формати (pict, bmp тощо) використову-
ють в специфічних додатках і не рекомендовані
для довготривалого зберігання зображень;

· формат структурованого тексту (текстові до-
кументи, які мають графічні та аудіо включення,
Інтернет-посилання тощо): поширено використан-
ня формату SGML (Standard Markup Generalized
Language). Цей формат структурованих документів
має можливості подетального відкривання доку-
мента в зв’язку з чим зручний для довготривалого
зберігання документів в архівах.

Архівісти та дослідники покладають великі на-
дії на нещодавно представлений формат XML (Ex-
tensible Markup Language), прийнятий для ство-
рення та зберігання структурованих ієрархічних
даних незалежно від характеристик програмно-
технічних засобів. Формат створено W3C (World
Wide Web Consortium)5. Носії інформації для за-
пису ЕД класифіковано таким чином6:

· CD-ROM, CD-R носії: найпридатніші для ар-
хівного зберігання електронних документів, ма-
ють відносно значну ємність інформації для за-
пису, захищені від випадкового стирання, досить
широко використовуються і виготовляються (ви-
робники обіцяють для своєї продукції термін без-
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печного зберігання інформації 100 і більше років).
На практиці рекомендовано перезапис інформа-
ції на CD кожні 10 років при забезпеченні належ-
них умов зберігання (інколи спостерігається руй-
нація алюмінієвої основи);

· DAT (Digital Audio Tape), DLT cassettes: по-
рівняно з CD, записана інформація може бути ви-
падково модифікована або стерта, але зручні при
опрацюванні великої за об’ємом інформації (де-
кілька десятків GB);

· DVD (Digital Versatile Disk): оптичний диск,
має такі ж переваги як і CD і більше, оскільки
може зберігати до 17 GB інформації і набувають
широкого вжитку;

· ZIP-drive: носії за об’ємом в 100–250 MB ін-
формації, не мають промислового стандарту і мож-
ливі у використані за відсутності інших засобів;

· 1.44 МВ floppy disk: найменш придатний
для архівного зберігання: мала ємність, висока
вразливість, приймаються тільки за погодженням
з архівом.

2. Проблема архівного зберігання ЕД
та стратегії її вирішення

Довготривале, довічне (тобто, по можливості
найтриваліше) зберігання ЕД є однією з проблем
інформаційної спільноти, важливість якої визна-
чається все більшим проникненням інформацій-
них технологій в життя людини. Chen S.S.7 харак-
теризує проблему довготривалого зберігання ЕД
як “критичну, накопичувану слабкість нашої ін-
формаційної інфраструктури”. Відзначається, що
проблема архівного зберігання є як технічною так
і організаційною проблемою. Технічна проблема
полягає в досить короткому життєвому циклі про-
грамно-технічних засобів створення ЕД та носіїв
інформації для їх зберігання (моральне та фізичне
старіння). Організаційна проблема полягає в тому,
що не завжди архівісти мають вплив на вирішення
питань законодавчого та фінансового забезпечення
організації створення та функціонування ЕД.

Міжнародна Рада Архівів (ІСА), Комітет
електронних документів в 1997 р. визначив ос-
новні принципи довготривалого зберігання ЕД
в архівах8 .

Відповідно до цих рекомендацій архів повинен:
· дослідити життєвий цикл електронних сис-

тем, що створюють та зберігають архівні ЕД;
· упевнюватись, що ЕД, які створюють і збе-

рігають, є автентичними і цілісними;
·  здійснювати експертизу та контролювати

процеси зберігання архівних ЕД;
· об’єднати вимоги до зберігання та корис-

тування ними, забезпечивши їх доступність.

Автентичність архівного ЕД – одне з вузлових
питань. Загроза втрати автентичності ЕД зумов-
лена здатністю редагування програмними засоба-
ми а також необхідністю в конвертуванні та міг-
рації документів (переміщення ЕД в наступне по-
коління програмно-технічних засобів).

В електронній публікації9  автентичність виз-
начена як доказ того:

· що ЕД відповідає зазначеному;
· що ЕД, створений або надісланий зазначеним

автором або організацією, що створили його;
· що зазначений час відповідає часу створення

або надсилання.
Для забезпечення автентичності ЕД створювані

метадані мають містити відомості про криптогра-
фічні перетворення документа (електронний
цифровий підпис) або контрольна сума одиниць
інформації для документа, а також інформацію, що
автори мають визначені повноваження створення
та передавання ЕД до архіву. У процесі здійснення
процедур з ЕД електронний цифровий підпис або
контрольна сума мають бути підтверджені.

До визначених стратегій вирішення проблеми
довготривалого зберігання ЕД слід віднести10 :

· стратегію консервації: базується на збиранні
та зберіганні морально застарілих програмно-тех-
нічних засобів, що дозволяють відображати ЕД в
конфігурації, в якій він був створений;

· стратегію емуляції – розроблення програм, які
відтворять дії морально застарілого програмного
забезпечення так, що будуть отримані результати
так само як і в конфігурації програмно-технічного
забезпечення, в якому було створено ЕД;

· стратегію міграції – періодичне перенесення
ЕД з існуючого в наступне покоління програмно-
технічних засобів;

· стратегію інкапсуляції: базується на ідеї, що
ЕД  має інформаційну оболонку, що містить
описання, яке слугує для організації процесів його
зберігання та користування, тобто матадані.

Перша стратегія є не досить практичною: тех-
нічні засоби та програмне забезпечення виробляє-
ться та виготовляється незалежними виробника-
ми, тому у разі припинення виробництва, віднов-
лення працездатності обладнання потребує знач-
них фінансових ресурсів.

Друга стратегія – емуляції, потребує зберіган-
ня значного обсягу документації стосовно прог-
рамно-технічних морально застарілих засобів,
що дозволить в майбутніх поколіннях здійснити
конвертацію або розробку програмного забез-
печення для відтворення і подальшого зберігання
оригіналів ЕД. Ця стратегія досить обтяжлива,
а тому також потребує великих витрат.
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Періодична міграція електронних документів
із покоління в покоління програмно-технічних за-
собів є одним з перспективних рішень проблеми
довготривалого зберігання ЕД. Успішне викорис-
тання цієї стратегії залежить від метаданих, по-
в’язаних з електронним документом, що містять
історію міграції документа і забезпечує розуміння
середовища, в якому було створено ЕД.

Стратегія інкапсуляції притягує увагу архівіс-
тів, наприклад Австралії11 , як можливість пере-
нести початок традиційного життєвого циклу для
ЕД на момент до його створення, або водночас зі
створенням, так звана концепція “records continu-
um”. Це, на думку дослідників, створює усі умови
для успішного вирішення проблеми довготрива-
лого зберігання ЕД. Ця стратегія передбачає вклю-
чення до метаданих певної частини архівного опи-
сування і передавання до архіву ЕД у вигляді ін-
капсульованого інформаційного об’єкта.

3. Огляд зарубіжних проектів та ініціатив
Основні зарубіжні проекти та ініціативи щодо

вирішення проблеми довготривалого зберігання
ЕД виконані у співпраці асоціацій бібліотекарів,
архівістів та керуючих документацією.

Архівісти та керуючі документацією на початку
концентрували свою увагу на створенні ЕД в ав-
томатизованих системах діловодства. Одним з
найперших таких досліджень був  Піттсбургський
проект “PITT”12 . Результатом цього проекту була
розробка прийнятних функціональних вимог до
систем діловодства. Головною вимогою було те,
що системи мають забезпечувати приймання, ви-
користання та як можливо у більш продовженому
часі здатність відтворення ЕД. В проекті була та-
кож запропонована базова модель метаданих ЕД
для ділових зв’язків (Business Acceptable Commu-
nications), яка включає унікальний ідентифікатор
документа та назву ресурсу для його відкриття,
умови користування ЕД, структура ЕД, функції
перевірки документа під час користування ним.
Метадані документа мали нести всю необхідну ін-
формацію, що дозволяла користування докумен-
том в умовах навіть коли комп’ютерна система,
або інформаційний стандарт за яким його було
створено, вже відсутні. Специфікація метаданих
була прийнята до міжнародного стандарту архів-
ного описування ISAD(G) (General International
Standard Archival Description)13.

Значний внесок у вирішення зазначеної проб-
леми отримав проект PANDORA (Preserving and
Accessing Networked Documentary Resources of Au-
stralia), розроблений співробітниками Національ-
ної бібліотеки Австралії14. В ньому була запропо-

нована модель (діаграма) зв’язків та відповідних
метаданих для інформаційних об’єктів, що також
важливо для функціонування ЕД.

Інший значний проект, реалізований в Авст-
ралії, це проект – “Стратегія електронних доку-
ментів штату Вікторія” або VERS (Victorian Elect-
ronic Records Strategy), що базується на стратегії
інкапсуляції ЕД (the VERS Encapsulated Object) із
використанням формату XML (Extensible Markup
Language). Специфікації цього проекту визначені
як чинний стандарт діловодства і передавання ЕД
до архіву PROV (Public Record Office of Victoria)15.

Заслуговує на увагу проект OAIS (Open Archival
Information System – Відкритий проект архівної ін-
формаційної системи)16, виконаний за ініціативою ISO
Консультативним комітетом систем космічних даних
CCSDS, у складі якого представники десятьох країн.

Проект визначив загальну структуру архівних
інформаційних систем. Слово у назві “відкритий”
означає його відкритість в аспекті використання,
адже він запропонований як базовая модель у кон-
тексті вимог архівістів, тобто наявності довготри-
валого зберігання електронних даних за умови
змін технологій, носіїв інформації, форматів да-
них, складу користувачів.

Базова модель OAIS:
· пропонує базову модель довготривалого збе-

рігання і доступу до електронних даних;
· надає концепцію, що дозволяє усім не архів-

ним організаціям бути активними учасниками в
процесі зберігання документів;

· описує структуру архіву (термінологія, архі-
тектура засобів, експлуатація) для існуючих та
майбутніх архівів;

· слугує підставою для порівняльного аналізу
та дискусій з питань функціональної та інформа-
ційної моделей довготривалого зберігання елект-
ронних даних;

· пропонує специфікації функцій прийому, дос-
тупу, адміністрування та зберігання електронних
даних.

У Великобританіїї 1998 р. консорціум “The
Consortium of University Research Libraries (Консор-
ціум університетських дослідницьких бібліотек)”
разом з організацією UKOLN (The UK Office for
Library and Information Networking) приступили і
виконали протягом трьох років в співробітництві з
Національним архівом PRO (Public Records Office)
проект типового зразку електронного архіву
CEDARS (the CURL Exemplars in Digital ArchiveS)17.

У даному проекті значну увагу приділено ме-
таданим ЕД у вирішені проблеми довготривалого
збереження з використанням стратегій емуляції та
міграції. Важливим є також вирішення питання
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створення самих метаданих, їх збереження та уп-
равління метаданими.

Підсумки
Викладене дозволяє зробити висновок, що в Ук-

раїні на початковому етапі вирішення проблеми
архівного зберігання ЕД необхідним є розв’язання
таких питань:

· визначення стратегії довготривалого зберіган-
ня, формату ЕД, носіїв інформації;

· розроблення структури та змісту метаданих
ЕД;

· розроблення архітектури програмно-техніч-
них засобів для реалізації архіву ЕД.

Попередньо можливо відзначити перспективні
напрями – це стратегія інкапсуляції ЕД, яка на
початку реалізується в системах автоматизова-
ного діловодства і має метадані, семантична мо-
дель яких має відтворювати вітчизняні нор-
мативні вимоги до організації діловодства та ро-
боти архівів.

Архітектура програмно-технічних засобів для
реалізації архіву електронних документів може ба-
зуватися на широко застосовуваній платформі Mic-
rosoft. Такі пропозиції, наприклад, зроблені фа-
хівцями Російської Федерації в проекті “Электрон-
ный документооборот и делопроизводство. Реше-
ния Microsoft в области документооборота для рос-
сийских органов государственной власти и мест-
ного самоуправления”18.
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Отнюдь не посягая на устои литературоведе-
ния, с источниковедческой точки зрения можно
заметить, что главное действующее лицо Гоголев-
ского “Ревизора” – не Хлестаков (как думал сам
автор), не Городничий (как внушил всем Висса-
рион Белинский), а Иван Кузьмич Шпекин, слу-
живший по почтовой части где-то между Петер-
бургом и Саратовской губернией. Именно достав-
ленные им письма открывают и замыкают сюжет
“государственной пьесы”, которой, как видно, суж-
дено никогда не утратить своей актуальности.
Прилюдное чтение личных писем приводит к пере-
тасовке судеб, снимает маску загадочности с зау-
рядной физиономии Хлестакова. Однако, вот была
бы история, не вскрой почтмейстер то письмо…

Гоголевский гротеск – преувеличение, но преу-
величение реального. Почтмейстер Шпекин, ко-
торый не только доставляет, но и зачитывается чу-
жими письмами, нередко становясь их единствен-
ным читателем, – фигура гротескная, но в этой
химере есть любопытные реальные черты. В том
числе и небезынтересные для эпистолярного ис-
точниковедения.

Дважды в пьесе звучат его “сольные партии”1

и оба раза они являются своеобразным гимном
письмам. Однако, если, отвлекшись от эмоциона-
льной стороны дела и от сюжета в целом, просеять
сквозь источниковедческое сито слова и действия
почтмейстера, то интересным для нашей темы ока-
жется тот факт, что провинциальный почтмейстер
безошибочно определял те письма, которые можно
вскрыть и прочитать. Речь, конечно, не о прямой
юридической санкции. Закон, подтверждавшийся
каждым восходившим на престол императором,
провозглашал конфиденциальность частной пере-
писки, требуя Высочайшего повеления для иск-
лючительных случаев ее нарушения. Но вряд ли
для кого-то оставалось неизвестным существова-
ние перлюстрации писем. В первой половине
XIX века она получила ранее невиданное рас-
пространение, формировалась система негласной
перлюстрации с полицейскими целями, охваты-
вавшая большой массив частной переписки.

Получалось, что Иван Кузьмич, превративший
вскрытие и прочтение частной переписки едва ли
не в норму почтового обслуживания, с юридиче-
ской точки зрения нарушал закон, но по сущест-
вовавшей негласной практике – исполнял служеб-
ные обязанности. Примечательно замечание стра-
жа закона, судьи Аммоса Федоровича: “Смотрите,
достанется вам когда-нибудь [курсив наш –  Т. А.]

Татьяна Ананьева
К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЭПИСТОЛЯРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

за это”. “Ах, батюшки!” – реагирует почтмейстер.
Точки над і расставляет городничий, только что
сам просивший почтмейстера о подобной услуге:
“Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого
публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело
семейственное”.

Однако, в финале, узнав о вскрытии письма
еще не разоблаченного “ревизора”, городничий не-
доуменно восклицает: “Да как же вы осмелились
распечатать письмо такой уполномоченной осо-
бы?” Ответ уже был получен из предыдущей ти-
рады почтмейстера. При всей любви к эпистоляр-
ному чтению, он и не помышлял вскрывать письмо
“ревизора”, но “неестественная сила побудила.
Призвал было уже курьера с тем, чтобы отправить
его с эштафетой, но любопытство такое одолело,
какого еще никогда не чувствовал”2.

Итак, Иван Кузьмич, без тени смущения пере-
сказывавший письмо “одного поручика” и даже
призывавший приобщиться к чтению преинтерес-
ных, а порой и назидательных чужих писем, ис-
пытал муки сомнений и страха перед письмом
“уполномоченной особы”.

Оказывается, почтмейстер хорошо различал, на
какие письма можно покушаться, а какие – непри-
косновенны, потому что усвоил закон законов –
Табель о рангах. Поручик – чин XII класса, и это
уже само по себе служило индульгенцией для почт-
мейстера.

Чтобы безнаказанно удовлетворять страсть
к эпистолярному чтению, т. е. чтобы не проник-
нуть в эпистолярное пространство особ выше оп-
ределенного класса по Табели о рангах, от почт-
мейстера требовалось не так уж много: учитывать
эпистолярные реалии, которые составляли пред-
мет его служебных познаний и опыта. “Читать или
не читать” – ответ на вопрос содержался в качестве
и внешнем виде сургучной печати, качестве бума-
ги, адресе, чернилах, почерке и т. д. Здесь “чин
постоянно напоминал о себе своему носителю.
Чин пишущего и того, к кому он обращается, оп-
ределял ритуал и форму письма”3. Однако ни пос-
леднее замечание, ни подсказка почтмейстера
Шпекина долго не привлекали заслуженного ими
внимания.

Конечно, тот факт, что разные письма требуют
разного “прочтения”, разных исследовательских
подходов, был давно очевиден для историков и ис-
точниковедов. С осознанием этого факта были свя-
заны и многочисленные попытки систематизации
писем4, но они традиционно использовали темати-
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ческий критерий, исходили из содержания текстов,
хотя это вынуждало к значительным натяжкам,
не проясняло механизм происхождения и бытова-
ния источников. Несмотря на признание факта,
что “многообразное содержание частной перепис-
ки трудно подчинить какой-либо систематиза-
ции”5, прозвучавшее два десятка лет назад, источ-
никоведческая мысль продолжала искать успеха
в преодолении этих трудностей.

В литературе встречались упоминания о том,
что содержание, стиль, тон, манера письма опре-
деляются двумя факторами: “естественно возни-
кающей потребностью в той или иной стилисти-
ческой форме сообщить другому лицу те или иные
сведения” и “реально сложившимися взаимоотно-
шениями корреспондентов”6. Это важное заме-
чание обращало внимание на то, что большинство
формальных и содержательных качеств писем (на-
чиная от качества бумаги и заканчивая достовер-
ностью сообщаемой информации) зависят не собс-
твенно от текста, а находятся за его пределами:
текст определяется контекстом. Однако, верное по
сути, но неопределенное, размытое понятие “реа-
льно сложившиеся взаимоотношения корреспон-
дентов” допускает большие разночтения.

Необходимые уточнения, развитие и оформле-
ние идеи можно найти в книге А. Г. Голикова
и Т. А. Кругловой7. Рассматривая механизм обме-
на (а не просто сообщения) письменной инфор-
мацией, авторы говорят о развивавшихся на его
основе системах переписки, различавшихся по
назначению, содержанию, форме, месту в специа-
лизированных комплексах письменных материа-
лов. Чтобы очертить контуры этих систем, нужно
взять за основу один из главных признаков, ха-
рактеризующих происхождение переписки, – юри-
дическое положение корреспондентов. Причем,
для понимания характера переписки недостаточно
установить юридическое положение, нужно опре-
делить, в какой мере сами переписывающиеся учи-
тывали юридическое положение друг друга в дан-
ных эпистолярных отношениях.

Из всего спектра отношений корреспондентов
именно юридические отношения могут быть уста-
новлены сразу и независимо от интерпретации их
исследователем. Реальное юридическое положение
адресанта и адресата является биографическим и
историческим фактом, установление которого за-
висит от соответствующих исторических источ-
ников, но не от мнения посторонних читателей
писем, в том числе и исследователей.

С точки зрения юридического статуса участ-
никами переписки могут являться: частное лицо –
человек, социальное и должностное положение ко-

торого при написании текста не играло никакой
роли; лицо с властными полномочиями – человек,
наделенный властными полномочиями, представ-
ляющий тот или иной уровень государственного
управления, и это его положение является опре-
деляющим для возникновения послания. Возмож-
ны несколько случаев взаимоотношений между
корреспондентами, которые коррелируют с тремя
системами переписки: 1) переписка между собой
частных лиц; 2) переписка между собой лиц, наде-
ленных властными полномочиями; 3) переписка
между частными лицами и лицами с властными
полномочиями.

Переписка, где хотя бы один из участников
является лицом с властными полномочиями (и,
напомним, это обстоятельство учитывается кор-
респондентами), представляет собой делопрои-
зводственную документацию. Сюда относятся все
случаи переписки между представителями учреж-
дений, обращения частных лиц к лицам, наделен-
ным властными полномочиями, для решения их
проблем в рамках законодательства и т. д. Такие
документы носят официальный характер. Они офор-
мились в специфическую документальную сис-
тему, которая выделилась из общей массы писем.

Между частными лицами велась частная пе-
реписка, которая также не однородна и может
быть разделена на две группы: а) деловую; б) лич-
ную. Деловая переписка “обслуживала” решение
хозяйственных задач, содержала в основном отче-
ты, наставления; отличалась лаконичностью и де-
ловитостью.

Личная переписка чаще ведется между родствен-
никами, знакомыми, друзьями. Но напомним, что
одна пара корреспондентов может осуществлять
различные виды переписки друг с другом: 1) если
они связаны служебными отношениями, между
ними возможна строго официальная переписка,
которая отложится в фондах делопроизводства
учреждений; 2) если они же, например, являются
совладельцами недвижимого имущества, то по этому
поводу может вестись частная деловая переписка;
3) при наличии дружеских или родственных связей
может существовать еще и личная переписка. Вопрос
о взаимовлиянии, зависимости, “диффузии” одного
вида эпистолярных отношений в другой и отраже-
нии этих процессов в содержательных и стилевых
особенностях эпистолярных текстов – очень важен
и интересен, но вряд ли имеет общее теоретическое
решение. Он зависит от сугубо индивидуальных био-
графо-психологических особенностей корреспонден-
тов, сложных культурно обусловленных взаимо-
действий индивидов, от социальной драматургии,
присущей эпохе и т. д.
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Есть ли какие-нибудь формальные признаки,
сигнализирующие о характере письма, его типо-
логической принадлежности? Эпистолографи-
ческая практика выработала такие признаки. Нач-
нем с самых очевидных – качества материалов для
письма (бумаги, чернил, пера); затем следует рас-
положение и чистота текста, почерк и т. д. Понят-
но, что все это “работает” для определенного хро-
нологического отрезка (когда появляются такие
материалы) и для, скажем так, неэкстремальных ус-
ловий. Несмотря на все возможные исключения, ука-
занные признаки должны быть учтены. В XVIII –
начале XX вв. размер бумаги, ее цвет, порядок
складывания, последовательности элементов ад-
реса и запечатывания – все подлежало строгой ре-
гламентации в соответствии с социальной иерар-
хией (там, где она была значимой в эпистолярных
отношениях). О тяжелых последствиях нарушения
этикетных норм нетрудно составить представле-
ние по произведениям литературы, где порой весь
сюжет построен на эпистолярном казусе, как в ми-
ниатюрном “психологическом этюде” Чехова “Пе-
режитое”: “… – Хочешь, я тебя погублю? – Каким
образом? – спросил я. – А таким… Как меня пять
лет тому назад фон Кляузен погубил… Хе-хе-хе.
Очень просто… Возьму около твоей фамилии и
поставлю закорючку. Росчерк сделаю. Хе-хе-хе.
Твою подпись неуважительной сделаю. Хочешь?

Я побледнел. Действительно, жизнь моя была
в руках этого человека…”8 Следующая угроза –
поставить кляксу рядом с подписью – подтверж-
дает мелькнувшую у “автора” мысль о том, “как
мало нужно для того, чтобы сковырнуть человека!”

Маркером установившихся иерархических от-
ношений между автором письма и адресатом, сим-
метричности или асимметрии статусных ролей
корреспондентов служили эпистолярные обраще-
ния. Официальную и частную деловую корреспон-
денцию отличает наличие в обращениях форм
вежливости и апеллятивов, обозначающих чин,
звание, профессию. Для этих типов переписки
существовала строгая регламентация форм обра-
щений. Нарушение нормы могло навсегда испор-
тить отношения людей, а нередко и разрушить ка-
рьеру. “Мало знакомый тогда [1805–1806 гг. – Т. А.]
с русскими эпистолярными приличиями”,
П. А. Вяземский оставил профессору Московского
университета Мерзлякову “записку, которая так
начиналась: Господин Мерзляков, прошу вас etc.”
И на следующий день получил резкий по содер-
жанию ответ на “грязном лоскутке бумаги”. Мер-
зляков воспринял обращение как неуважительный
выпад князя, отношения были навсегда испорче-
ны9. Случай, приведенный Ю. М. Лотманом, от-

носится примерно к этому же времени: сенатор,
приехавший с ревизией, в обращении к губерна-
тору вместо положенного: “Милостивый госу-
дарь!”, написал: “Милостивый государь мой!”. В
знак обиды губернатор ответное письмо начал сло-
вами: “Милостивый государь мой, мой, мой!”,
трижды подчеркнув неуместность притяжатель-
ного местоимения “мой” в официальном об-
ращении10. Форма эпистолярных обращений зави-
села от социальных изменений в обществе, пре-
терпевала значительную эволюцию, в целом (как
становится заметно на больших хронологических
отрезках) направленную к упрощению разверну-
тых конструкций, к утрате многословных орна-
ментальных обращений.

Знание эволюции эпистолярного этикета и его
особенностей в различные периоды, четкое предс-
тавление о границах в использовании тех или
иных форм этикетных обращений важно для по-
нимания характера переписки, развития эписто-
лярных отношений, извлечения латентной инфор-
мации11. Однако в источниковедческой литературе
этот вопрос не получил достаточного освещения
и мало учитывается в конкретных исследованиях.
А бытующее мнение, что письма лишены норма-
тивности и отличаются тематической и стилис-
тической свободой12, приводит к большим смыс-
ловым утратам. Ведь временами отечественный
эпистолярный этикет, в немалой степени заимст-
вованный как и вообще эпистолярный жанр из
“культуры, которая стала законодательницей для
русского эпистолярия – французского XVIII ве-
ка”13, ничуть не уступал строгостью и прихотли-
востью оригиналу. По поводу последнего вспоми-
нается эпизод из романа М. Кундеры: герой полу-
чает письмо от секретарши парижского изда-
тельства “Галлимар”. “Соблаговолите, дорогой
господин, принять уверения в моем особом рас-
положении”, – эти слова заставили начинающего
писателя “прыгнуть чуть ли не до потолка от ра-
дости: в Париже есть женщина, которая меня лю-
бит!” Расплатой за эпистолографическое неве-
жество было горькое разочарование, когда откры-
лось, что существует “целый семантический веер
заключительных формул письма; благодаря им
француз может с точностью аптекаря отвешивать
тончайшие степени чувств… среди них “особое
расположение” выражает низшую степень офи-
циальной вежливости, граничащей чуть ли не с
пренебрежением”14.

Вне поля зрения исследователей, кажется, ос-
тается еще один “определитель” типологии пере-
писки. Речь идет о своеобразном “праве собствен-
ности” адресанта на уже отправленные письма.
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В процессе письменной коммуникации письмо
отчуждается от своего автора и обретает “самос-
тоятельность”. Получатель может осуществить
один из вариантов речевого поведения: 1) он может
отказаться от получения текста; 2) он может по-
лучить, но не читать текст; 3) он может получить
и прочесть текст. Письма, обязательные для полу-
чения, прочтения и ответа – официальные. Все ос-
тальные варианты относятся к личной переписке15.

Официальные и частные деловые письма (пер-
вые без исключения, вторые с незначительными
оговорками), будучи отправлены адресату, не мо-
гут стать предметом претензии на их возвращение.
Речь может идти об установленных правилами
претензиях на обязательный ответ, но не на полу-
чение обратно самого инициативного письма. На-
против, личные письма не всегда сопровождаются
ответными посланиями, но теоретически возмож-
ны и известны из эпистолярной практики случаи,
когда по требованию автора ему возвращали его
письма. Во фразе, оброненной в записной книжке
П. Вяземского (запись 19 июня 1829 г.) – “надобно
мне отобрать свои письма у моих корреспондентов
и подарить их Павлуше”,16  – шутливый тон объяс-
нялся разве что нежным возрастом сына Вя-
земского: Павлуше шел девятый год. Достаточно
вспомнить произведения литературы, сюжет ко-
торых построен на неосторожно написанном пись-
ме и попытке вернуть его, чтобы убедиться в широ-
ком распространении практики возвращения лич-
ных писем в случае изменения статуса адресанта,
его личного отношения, семейного положения и т. д.

Отдельный случай личной переписки – дружес-
кая переписка. Литературоведческая традиция за-
крепила это понятие за перепиской писателей кон-
ца XVIII – начала XIX вв. С источниковедческой
точки зрения это гораздо более широкое явление
и в хронологическом, и в социально-профессио-
нальном смысле. Как и другие типы переписки
дружеская опосредована соответствующим харак-
тером отношений корреспондентов. Подобно са-
мим дружеским отношениям, которые складываю-
тся с течением времени, дружеская переписка мо-
жет быть очередным этапом в общей череде
эпистолярных отношений, ей может предшество-
вать официальная и личная деловая переписка тех
же корреспондентов – в зависимости от эволюции
их отношений. При этом можно наблюдать, как
меняются не только этикетные нормы, но и тон
писем, как бы переключая текст во внесословное
пространство.

В дружеской переписке изложение событий
дается сквозь призму их восприятия автором. Но
и в этом случае описание является формой само-

характеристики в той мере, в какой это обуслов-
лено эпистолярными отношениями, внетекстовы-
ми обстоятельствами. Письма как “эго-докумен-
ты” близки к дневникам, но и те и другие – повод
к интерпретации, а не самодостаточное изложение
истинного положения дел17.

Самая многочисленная переписка – официаль-
ная. Несмотря на количественную уступку, именно
личная переписка привлекает постоянное внима-
ние к этим источникам, вызывает наибольший ин-
терес. Говоря об эпистолярных источниках, иссле-
дователи зачастую без оговорок сводят предмет
рассмотрения к личным письмам. По меньшей ме-
ре два качества личной переписки делают ее объек-
том источниковедческих предпочтений: это уни-
кальность сообщаемой в ней информации, которая
большей частью не дублируется никакими други-
ми источниками, и эмоциональность.

Оба эти качества писем, как мы помним, были
оценены и почтмейстером Шпекиным. Не зря же
В. В. Розанов обронил как-то (кажется, тоже в пись-
ме!), что “почтмейстер, заглядывавший в частные
письма, был хорошего литературного вкуса чело-
век”. О вкусах по-прежнему не спорят, но его
“классный” (от классов Табели о рангах) подход к
письмам полезно запомнить. Иначе, как заметил
гениальный прозорливец Гоголь, “от несоблюдения
сих замечаний может исчезнуть весь эффект”18.
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Володимир Ковальчук
ДОКУМЕНТИ ОУН(Б) І ЗАПІЛЛЯ УПА ПРО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ

ПРОТИСТОЯННЯ НА ВОЛИНІ І ПОЛІССІ У 1943–1944 РОКАХ:
СПРОБА ГРУПУВАННЯ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ

На тлі широкої дискусії, яка розгорнулася у
середовищі польських і українських інтелектуалів
з приводу характеру міжетнічних відносин на
Волині у роки Другої світової війни, важливим є
структурування, впорядкування та доповнення
існуючої джерельної бази з проблеми. І хоча остан-
нім часом у цьому напрямку певні кроки вже зроб-
лено, проте до наукового обігу залучено переважно
вторинні джерела, зокрема спогади учасників і
свідків польсько-українського конфлікту1. Такий
вид джерел, передусім через його суб’єктивність,
чимало дослідників ставить на нижній щабель у
структурі джерельної бази будь-якого історичного
дослідження. Поряд з цим, документи вищої ланки
політичних організацій-учасників конфлікту
(наприклад, керівництва ОУН(б) чи Головної
Команди УПА), навіть ті, існування яких не до-
ведене2, іноді тлумачаться дослідниками досить
вільно, вибірково, без порівняння з джерелами
низового рівня, тоді як виявлення останніх дає
змогу пересвідчитися у тому, як виконувалися
рішення “ділових зверхників” на місцях. Малові-
домі види первинних джерел, а саме нормативні і
виконавчі документи мережі ОУН(б) і Запілля
УПА на північно-західних українських землях
(ПЗУЗ), де йдеться про польсько-українські від-
носини, досліджено ще гірше. У даному випадку
маються на увазі джерела не центрального, а ре-
гіонального походження – з Волині і Полісся. До
цього часу в комплексі практично не вивчено доку-
менти низового рівня (з округ, районів), що з’я-
вилися до вересня 1943 р., тобто до моменту змін
у структурі мережі ОУН(б) і реформування її у За-
пілля УПА, а також ті, що стали складовою доку-
ментообігу у надрайонах і районах Запілля після
таких змін, не здійснено їхню класифікацію.

Документи ОУН(б) і Запілля УПА з Волині і
Полісся, у яких йшлося про польське цивільне на-
селення чи польських учасників військово-полі-
тичних формувань, доцільно поділити на 3 групи:
1) видані керівниками розвідувально-інформацій-
них відділів при референтурах Служби Безпеки
військової округи “Богун” і відділів військової роз-
відки УДСБ при групі (окрузі) “Заграва” у Запіллі
УПА; 2) видані провідниками теренів (округ)
ОУН(б), комендантами надрайонів та районів ВО
“Богун” і “Заграва” (теренів – у ВО “Турів”) Запіл-
ля УПА та підзвітними їм референтами; 3) листу-
вання підпільників ОУН(б) і Запілля УПА між
собою.

Перша група джерел є результатом роботи СБ.
Це – накази, відомості з терену, огляди подій та
інформації. У відомостях... та інформаціях йшло-
ся про пересування ворога і “акції”, вчинені “во-
рожими силами”. Структура цих документів ви-
значалася наказами. Як правило, керівник відділу
військової розвідки у певному районі ВО “Заграва”
надсилав “діловому зверхнику” у надрайон інфор-
мацїї, а той, узагальнивши повідомлення кількох
таких джерел, направляв вже у округу відомості
з терену – тобто документ, більший за обсягом та
інформаційним насиченням. Керівник розвідки на
рівні групи (округи), на основі отриманих доку-
ментів з надрайонів, у свою чергу, складав власний
варіант відомостей... . На нашу думку, його він
передавав для відділу розвідки військового штабу
при ГК УПА.

У процесі архівної евристики був виявлений
наказ “Немо” (І. Трейко ?) від 10 грудня 1943 р.
Ним визначалося, що у районах та надрайонах
потрібно відслідковувати діяльність “ворожих
сил”, до яких були зараховані німці, “червоні” та
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поляки. Наказувалося розрізняти “національну
польську партизанку” від “червоної польської бан-
ди” і записувати результати спостережень у інфор-
мації та відомості з терену3. Те, що така робота
проводилася, підтверджує зміст інформацій з рай-
онів “Канал”, “Вода” (Березнівщина), “Опіюм”
(Сарненщина) за березень-травень і з Деражнен-
ського та Рафалівського районів за квітень
1944 року4. Для прикладу, у інформаціях “Моряка”
з Рафалівщини за 6 квітня йдеться про діяльність
польських партизанів і спробу НКВС посіяти во-
рожнечу між українським і польським населенням
на Волині: “... на Пшебраже є п’ять сотень поль-
ських партизан, де муштруватимуться, доки не ві-
дійдуть за Буг. НКВС, що стоїть в Омельні, роби-
ло облаву і п’ять поляків вбили, но для населення
говорять, що це ваші “бандерівці” вас граблять”5.
Знайдено також декілька відомостей з терену,
складених працівниками надрайону „Конотоп”
“Журбою” 15 грудня і “Шворним” 26 грудня
1943 р.6 Виявлені і відомості..., підписані від-
повідним працівником Столинського надрайону
“Гало” “Грибком” 12 листопада 1943 р.7, а також
керівником відділу СБ групи (ВО) “Заграва”
“Немо” – за 22 листопада, 22, 24, 25, 28 і 31 груд-
ня 1943 р.8 Як бачимо, є документи і за листопад,
а це підтверджує, що слідкування за проявами ді-
яльності “ворожих” сил проводилося і до наказу
“Немо” – ним же ця функція була покладена на
спеціально створені відділи військової розвідки.
Автори відомостей... звинувачували поляків у то-
му, нібито ті діють спільно з німцями і “совітами”9,
“виловлюють з мадярами наших членів”10, постій-
но розшукують “бульбівців” і “бандерівців”11 та
грабують майно12. При цьому автори також чітко
відрізняли учасників “банд” від польського ци-
вільного населення і цікавилися його становищем.
Наприклад, 22 листопада 1943 р. “Немо” писав,
що “... у Костополі польські родини позбавлені
пайків, проведені арешти серед поляків”13.

У ВО “Богун” документообіг СБ відрізнявся від
того, що був притаманний для схожої структури
зі ВО “Заграва”. Для прикладу, нами виявлені ін-
формації про події у терені “Дуб”, підписані “Со-
фією”14. За деякими даними, “Софія” (“Граб”) був
референтом СБ Дубнівського надрайону15. Згадані
документи, принаймні у грудні 1943 – січні
1944 рр., виходили 1 раз на 3-4 дні. Варто відміти-
ти, що у цих документах польська тематика затор-
кувалася також, а іноді навіть домінувала. Для
прикладу, у них зафіксовано коли поляки, німці і
фольксдойчі підірвали церкву у с. Крупець16. По-
ляків і “німаків” звинувачено у вбивстві брата ко-
мандира [куреня УПА у 1944 р.] “Великана” Конд-

рася Василя17. У документах вказано, як поляки
роззброїли “мельниківців” 17 грудня на Кременеч-
чині18, а польські жителі Панської Долини 15 груд-
ня замордували 6 українців у с. Щаслива Млинів-
ського району. Через день 4 особи напали на жите-
лів с. Острів того самого району19. Очевидно, саме
на основі таких інформацій референт СБ ВО
“Богун” складав свої огляди подій з терену. Доку-
менти такого виду виявлені за 31 жовтня – 10 лис-
топада, 10–20 листопада, 20–30 листопада, 1–
10 грудня, 10–20 грудня і 20–31 грудня 1943 р.20

В оглядах..., як і у відомостях з терену ВО
“Заграва”, робилася спроба структурувати пові-
домлення про “ворожі сили” за районами та над-
районами. Підготовка цих документів, згідно з рі-
шенням референта СБ ВО [“Богун”] “Смока”
(І. Козак ?) від 10 вересня 1943 р., покладала-
ся на місцеві т. зв. розвідочно-інформаційні від-
діли СБ21.

Іншу групу джерел, де висвітлювалося стано-
вище польського населення і діяльність учасників
військово-політичних формувань, становлять до-
кументи, складені провідниками (комендантами)
і суспільно-політичними референтами теренів*
ВО “Турів”, надрайонів та районів ВО “Заграва”
і “Богун”. Аналіз звітів з суспільно-політичного
стану Володимирсько-Горохівської округи (за
липень-серпень 1943 р.), з суспільно-політичної
роботи у Володимирсько-Горохівському надрай-
оні (за вересень 1943 р.), повідомлень про випадки
в окрузі Володимир-Горохів (за липень-серпень
1943 р.), про події у терені Володимирсько-Горо-
хівського надрайону (за вересень 1943 р.), вісток
з округи (за серпень 1943 р.), тобто документів з
ВО “Турів”, показав, що про поляків йшлося май-
же у кожному з них. Якщо підсумувати повідом-
лення авторів цих джерел, то вийде, що найчастіше
серед “ворожих сил” повстанці обирали об’єктами
для нападів саме представників польської нації, а
ті нападали на українців насамперед з метою по-
грабунку і мордування. Поряд з цим, дуже часто
практикували підпали польських колоній, станцій,
сіл чи окремих будинків німці22. У рубриці „справи
політично-суспільні” звіту з терену ВО “Турів”
“Степ”, для прикладу, описана акція на Пшебраже,
здійснена 13 жовтня 1943 р. силами УПА і за допо-
могою “кількох сотень змобілізованих селян і ци-
вільного населення”. Тоді ж відбулася сутичка з
поляками сотні УПА неподалік від польської коло-
нії Загайнік, після чого колонію було спалено23.

* У ВО “Турів”, принаймні у 2 половині 1943 року,
“теренами” називали як надрайони, так і райони.
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Варто відзначити, що провідники теренів, зо-
крема у межах ВО “Заграва”, також складали ін-
формації. Однак на відміну від документів з такою
назвою, які готувалися працівниками відділів вій-
ськової розвідки при СБ, у них відомості про поля-
ків не згруповувалися в окремий розділ, а подава-
лися разом з новинами про “червоних”, німців,
угорців та інших “ворогів”. Виділимо, наприклад,
інформації з Костопільського надрайону: з району
“Іскра” за жовтень-грудень 1943 р., підписані
“Квітком” та “Вороном”, з району “Лісний”, заві-
рені орієнтовно наприкінці жовтня “Вороном”,
підготовлені 1 листопада у районі “Скеля” “Безрід-
ним”24. Інший комплекс утворюють схожі інфор-
мації зі Столинського надрайону, складені “Ор-
лом”, “Шепелем” або “Архипом” у листопаді-груд-
ні 1943 р.25 Згадані документи до СБ ніякого відно-
шення не мали, оскільки складалися для інформу-
вання комендантів-“ділових зверхників” про усі
важливі події на певній території, і в тому числі
про ворожі вчинки. Наприклад, “Ворон” з терену
“Лісний” повідомляв, що с. Святе Олександрій-
ського району обстрілювали поляки, а у Ромейках
16 поляків було затримано26. Про виступ україн-
ського населення, озброєного косами і вилами, 30-
31 жовтня 1943 р. проти польських мешканців се-
ла Балашівка і колонії Поталиця йдеться у звіті
“Безрідного”27. Стосувалися польської теми і деякі
накази низового рівня. Наприклад, організаційно-
мобілізаційний референт [Рівненського надрайо-
ну] 3/3 [ВО “Богун”] “Тигр” у наказі № 4 від
9 жовтня 1943 р. розпорядився, щоб у ніч з 10 на
11 жовтня “в терені, де знаходяться польські па-
м’ятки, костели і т. м. ін. польські фігурі, все роз-
ривати, розносити в прах, не лишити навіть міс-
ця”28. Цей документ є оригіналом і завірений круг-
лою печаткою референта. Отже, наказ свідчить,
яка референтура надрайону організовувала такі
диверсії і кому безпосередньо були підпорядковані
виконавці актів вандалізму, що прокотилися Рів-
ненщиною у другій декаді жовтня 1943 року. Ав-
тор документа міг виконувати наказ “зверхника”,
тобто організаційно-мобілізаційного референта
ВО “Богун”. Якщо це так, тоді з великою вірогід-
ністю можна припускати, що “Тигр” отримав ли-
ше одну з тих копій наказу, які було надіслано його
колегам з інших надрайонів округи.

Третя група документів цінна тим, що її склада-
ють листи (грипси), якими обмінювалися праців-
ники ОУН(б) – Запілля УПА та УПА між собою.
Часто зміст таких документів залишався невідо-
мим навіть для “ділових зверхників”.

Саме у грипсах можна знайти не сухі зведення
про “ворогів”, а оціночні судження, наприклад з

приводу дійсної, а не награної ідеологічної налаш-
тованості колег. Для прикладу, “Корній” (М. Крав-
чук)29, котрий працював у розвідчо-інформацій-
ному відділі референтури СБ ВО [“Богун”]30, у лис-
ті до референта СБ “Зенона” попросив заарештува-
ти якогось Федора Темнюка за його провокації що-
до УПА. “Корній” встановив, що той займався
контрпропагандою і 6 жовтня 1943 р. висловився
про упівців таким чином: “вони всі смаркачі, діти,
нищать ляхів, розкидають летючки, через що мо-
жуть палити наші села та знищити нас усіх”31. Жи-
телька невідомого села (мабуть станична), котра
заховалася під псевдонімом “Тигра”, 16 листопада
повідомила “Сталіна” [працівник СБ Ківерецького
району ?] про справжні наміри поляків. Вони при-
були до села нібито для заготівлі дров, а насправді
пограбували кількох осіб і побили одного дядька32.

Таким чином, для авторів переважної більшості
згрупованих у три блоки документів характерним
є відстеження діяльності польського цивільного
населення і поляків-учасників різних збройних
угруповань. Як правило, тільки у документах СБ
із районів вчинки польських учасників різних
військово-політичних груп оцінювалися як здійс-
нені поляками (“ляхами”) в цілому, тоді як інші
джерела з районів, надрайонів і округ такої особли-
вості не мали. Найвагоміше значення для виявлен-
ня не різнорідних фактів українсько-польської во-
рожнечі, а особистих оцінок учасників конфлікту
має ділова та приватна переписка. Нерідко такі
листи були позбавлені ідеологем і надмірного фор-
малізму в оцінці конкретних моментів протистоян-
ня. Як встановлено, точка зору українського ци-
вільного населення щодо польської діяльності на
Волині у документах ОУН(б) і Запілля УПА не
з’ясовувалася, оскільки, швидше за усе, прихиль-
ники цих формацій вважали себе репрезентантами
волі українців. Проте повстанці розуміли, що ні-
мецькі і радянські завойовники інколи спеціально
налаштовували українців і поляків один проти од-
ного. Ще однією закономірністю є те, що переваж-
на частина виявлених джерел ОУН(б) і Запілля
УПА датується липнем-груднем 1943 р. У доку-
ментах, які вийшли наступної весни, повідомлень
про польську антиукраїнську діяльність меншає.
Зрозуміло, це пов’язано із затуханням міжнаціо-
нальної ворожнечі у жовтні 1943 р., адже саме тоді
з’явилося комюніке ОУН[б], яке засудило практи-
кований тип розв’язання українсько-польських су-
перечок, а 27 жовтня 1943 р. вийшов наказ № 1/
43 із забороною усіх антипольських дій33. Власти-
вістю виявлених документів є і те, що найбільше
випадків польсько-українського протистояння у
них зафіксовано не у липні, а у вересні-жовтні



ІІІ.  Джерелознавчі  галузі  знань

92

1943 р., проте це може бути пов’язане і з тенденція-
ми утворення тих фондів, матеріали яких стали
об’єктами нашої евристики.
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Ігор Ткаченко
ГАЗЕТА “РАДА” ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ВИДАННЯ

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА У КИЄВІ (1907–1914)

Видання “Літературно-наукового Вісника” по-
сіло важливе значення в діяльності М. Грушевсь-
кого. Будучи одним із його засновників у 1898 р.,
вчений надалі залишався його ідейним натхнен-
ником і керівником, виступаючи у якості його ре-
дактора, і видавця. Одним з головних завдань жур-
налу було єднання галицьких та підросійських ук-
раїнців. Якраз у цьому контексті є актуальним дос-
лідження історії видання ЛНВ у Києві за матеріа-
лами української щоденної газети “Рада”, яка ви-
ходила в 1906–1914 рр.

Різні напрями діяльності ЛНВ привертали ува-
гу багатьох дослідників, їм присвячено чимало
дисертаційних досліджень1 та монографічних
праць2 і невеликих розвідок. У більшості з них
наголошувалося на прагненні М. Грушевського
поєднати Велику Україну і Галичину3 за допомо-
гою залучення свіжих літературно-публіцистич-
них сил надати журналові всеукраїнського харак-
теру, до чого, власне, і прагнули видавці4. Про пе-
ренесення видання ЛНВ зі Львова до Києва зга-
дується в багатьох дослідженнях суспільно-полі-
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тичної діяльності М. С. Грушевського як один з її
важливих елементів, який не у всіх представників
українства викликав сприйняття і схвалення5. У ці-
лому більшість дослідників розцінила цей факт
як позитивний крок М. Грушевського, що відкри-
вав можливість об’єднати навколо журналу про-
відні українські сили.

Щодо джерел, які використовують науковці для
висвітлення цього питання, то ними, передусім, є
преса того періоду (ЛНВ, газета “Рада”), епісто-
лярій М. Грушевського (листування з Є. Чикален-
ком; Ю. Сірим та іншими співробітниками ЛНВ),
мемуарні твори сучасників (Є. Чикаленка, Ю. Сі-
рого тощо) та документи офіційних урядових уста-
нов (наприклад справа про видання ЛНВ у Києві
у фонді Тимчасового комітету у справах друку6).
Основним джерелом, використаним у даному до-
слідженні, є гозета “Рада”, яка широко висвітлю-
вала проблеми, пов’язані з виданням ЛНВ у Києві
під загальним проводом М. Грушевського.

Суспільно-політична і громадсько-культурна
діяльність Михайла Сергійовича з 1898 р. була тіс-
но пов’язана з виданням ЛНВ, журналу, який уп-
родовж тривалого часу був виразником інтересів
українства як Галичини, так і підросійської Ук-
раїни. Часопис, організований М. Грушевським
разом з І. Франком та В. Гнатюком, до 1906 р.
включно виходив у Галичині, залишаючись при
цьому єдиним україномовним літературно-науко-
вим органом всієї України. Революція 1905 р. в
царській Росії відкрила нові можливості для роз-
витку української преси, через що ЛНВ втратив
своє виключне становище єдиного українського
журналу. До того ж з 1901 р. ЛНВ не мав змоги
вільно потрапляти до Російської імперії, через цен-
зурну заборону, що не тільки призвело до матеріа-
льних витрат, а й послабило контакт з літератур-
ними колами українства в Росії7.

З тим, щоб не допустити послаблення зв’язку
між галицькими і підросійськими українцями ви-
никла ідея перенесення видання ЛНВ до Києва
тоді, коли це стало можливим. У статті “До наших
читачів у Галичині” М. Грушевський так обґрун-
тував необхідність переведення ЛНВ до Києва:
“Літературно-Науковий Вістник від самого засну-
вання був ведений нами в характері всеукраїнсь-
кому... Для удержання та зміцнення всеукраїнсь-
кого характеру нашого журналу, для скріплення
його зв’язків з Україною, треба провести реформу
його в вище згаданім напрямі: організувати відділ
редакції в Києві й притягнути до ближчої участі
місцеві літературні сили”. Частина киян не прий-
няли такого кроку, адже у Києві вже видавався
місячник “Нова Громада”. З перенесенням видан-

ня ЛНВ до Києва останній мав припинити своє
існування. Є. Чикаленко, В. Симиренко8 й інші ук-
раїнські патріоти, зважаючи на великий авторитет
М. Грушевського, згодилися на це (ця згода  була
своєрідним компромісом між М. Грушевським та
Є. Чикаленком – перенесення в обмін на згоду ви-
давати газету “Рада”9), але ні Б. Грінченко, ні
С. Єфремов, керманичі “Нової Громади”, не могли
примиритися з видання свого місячника і розій-
шлися з Михайлом Сергійовичем10.

ЛНВ все ж почав виходити у Києві з 1907 р.
Раніше, з вересня 1906 р. замінивши часопис “Гро-
мадська Думка”, розпочала своє життя газета “Ра-
да”. Остання видавалася за сприяння відомого
громадського діяча і мецената Є. Чикаленка, чия
ідея щоденної української газети отримала підтрим-
ку також М. Грушевського. Зважаючи на це, ред-
колегія “Ради” не могла не приділяти уваги діяль-
ності ЛНВ, що вона і робила постійно. У № 24 га-
зети було подано огляд його IX книги за 1906 р.
Оглядач Д. Дорошенко робив висновок, що з того
часу, як почали виходити на Наддніпрянщині ук-
раїнські часописи, “ЛНВ”, що був раніше всеук-
раїнським науковим органом, почав уміщувати
здебільшого галицьких письменників, а це пони-
жувало його загальний рівень через локальність11.

Поряд з оглядами “Рада” також постійно пода-
вала оголошення про вихід чергових книг ЛНВ й
інформувала читачів про їхній зміст. У номері га-
зети від 14 грудня 1906 р. вміщено статтю під наз-
вою “Літературно-науковий вістник” у Києві”12, в
якій повідомлялося, що з 1907 р. ЛНВ виходитиме
в двох редакціях – київській та львівській. У ній
також відзначалося, що думка про перенесення
видання ЛНВ до Києва виникла ще у 1905 р.
відразу ж після царського маніфесту від 17 жовтня,
але тоді цього не було зроблено через складну
внутрішню ситуацію в Російській імперії. Стаття,
написана, очевидно, на замовлення М. Грушев-
ського, бо багато в чому копіює звернення самого
видавця і редактора ЛНВ до своїх читачів,
сповіщаючи, що “зв’язки їхнього журналу з
Україною починають слабнути, незважаючи на всі
намагання їх затримати й зберегти надалі дав-
ніший всеукраїнський характер видання, а з тим
разом слабнуть взагалі літературні і всякі інші
зв’язки Галичини з Україною. Се розуміється річ
небажана, бо якраз теперішня хвиля вимагає як-
найбільшого скупчення, концентрації національ-
них сил, щоб висунути Україну з вікового занепа-
ду. І тому в інтересах загальноукраїнського руху
вирішено з 1907 роком перенести “ЛНВ” до Києва
і замість двох журналів – “Нової Громади” у Києві
і “ЛНВ” у Львові – видавати спільними українсь-
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ко-галицькими силами один журнал”. Вміщення
такої статті свідчило про те, що “Рада” в особі її
редакції сприйняла такий крок галицьких видав-
ців позитивно. У цьому ж номері сповіщалося, що
перенесення видання ЛНВ до Києва відбуватиме-
ться під керівництвом М. Грушевського, який пла-
нував пробути до Києва до середини літа 1907 р.13

Сповістивши про перенесення видання ЛНВ
до Києва, “Рада” з початком 1907 р. постійно при-
діляла йому увагу на своїх сторінках. Так, перше
оголошення про вихід І книги ЛНВ за 1907 р. було
вміщене в № 89 газети за 1906 р.14 – у ньому, крім
умов передплати, розкривався зміст книги, що й
надалі було характерною особливістю таких
оголошень.. У наступному номері “Ради” в
рубриці “У Києві” відзначалося, що перша книжка
ЛНВ вийде на початку січня і що передплатники
журналу “Громадська думка” отримували, за
їхньої згоди, передплату на ЛНВ, а ті з них, що
сплатили по 8 крб., передплати, мали повідомити
редакцію, що робити з залишком, оскільки перед-
плата на 1907 р. складала 6 крб15. З такими відо-
мостями щодо виходу ЛНВ у Києві редакція “Ра-
ди” вступила в новий рік – перший рік його ви-
дання у Києві.

Перша згадка про ЛНВ 1907 р. у “Раді” з’яви-
лася 19 січня: у рубриці “По Україні. Київ” редак-
ція газети повідомила читачів про обшуки в кон-
торах двох видань, в яких було конфісковано всі
рукописи16 – так місцева адміністрація заявила про
свою “особливу увагу” до україномовних видань.
У подальшому “Рада” в основному приділяла ува-
гу публіцистиці “Літературно-наукового вістника”,
почавши з короткого огляду статті М. Грушевсь-
кого “На українські теми”, вміщеної в І книжці
ЛНВ за 1907 р.17. Огляд аналогічної статті Михай-
ла Сергійовича в II книзі ЛНВ мав місце у номері
від 18 березня 1907 р.18.

Поряд з оголошеннями про вихід нових книг
ЛНВ, що постійно з’являлися на сторінках “Ради”,
тут же вміщувалися також коротенькі повідомлен-
ня інформаційного характеру. Так, у номері від
2 лютого 1907 р. редакція ЛНВ повідомила, що
друга книжка журналу вийде в середині лютого
і без запізнення буде розіслана передплатникам19.

З № 30 “Рада” почала вміщувати регулярні огля-
ди книг ЛНВ у рубриці “З українських журналів”,
автором яких був Д. Дорошенко. В огляді його
І книги оглядач вказав на позитивність перенесен-
ня видання журналу до Києва, що і почало проявля-
тися на його сторінках: він друкував значно більше
статей наддніпрянських авторів20. Такі огляди могли
охоплювати дві книги ЛНВ, як, наприклад, огляд
ІІ–ІІІ книг журналу, вміщений у № 75 “Ради”.

Огляди ці мали критичний характер, їхні авто-
ри поряд з позитивними моментами кожного но-
мера відзначали й недоліки, які редакція журналу
мала усунути: вказуючи на позитив наукового та
публіцистичного відділів, вони писали про оче-
видну слабкість белетристики і надмірну увагу до
поезій тощо.

Особлива увага зверталася на статті М. Гру-
шевського, які оглядачі ЛНВ характеризували як
одні з найцінніших у журналі, особливо ті, в яких
автор намагався пояснити необхідність тісніших
зв’язків підросійської України з Галичиною21.

В огляді IV його книги запримічено покращан-
ня змісту. Оглядач Д. Дорошенко вказував, що
“четверта книжка ЛНВ різнорідністю свого змісту
й цікавістю матеріалу, як літературного, так і
науково-публіцистичного переважає собою кожну
з попередніх книжок журналу. Потроху журнал
скупчує навколо себе все ширше коло співробіт-
ників, що надають йому живіший характер своїми
творами, котрі зачіпають самі пекучі теми нашого
сучасного життя22 ”; позитивно оцінювалася поява
нових рубрик журналу і залучення до участі в ньо-
му провідних українських літературних сил.

IV книга справила позитивне враження на ре-
дакцію “Ради”, яка висловила задоволення з при-
воду того, що ЛНВ потроху стає справді всеук-
раїнським літературним зібранням23. У № 131 “Ра-
ди” повідомлялося, що з виходом кожної книги
ЛНВ на київському ґрунті стає цікавішим і шир-
шим за змістом, і наголошувалося, що журнал
подає повну і всебічну картину культурно-громад-
ського життя українського народу по обох боках
кордону24.

Як свідчать матеріали “Ради”, зміни, яких за-
знавав ЛНВ, ставали дедалі помітнішими. Так,
в огляді І–VП книг констатувалося, що “трохи не
всі автори, які заповнили своїми оригінальними
чи перекладними творами ці дві книжки, носять
прізвища українців російських. Очевидно, перехід
Вістника зі Львова до Києва впливає так, що жур-
нал дедалі, то все більше стає органом письмен-
ників з російської України, звертаючи найбільше
уваги на місцеве політичне й культурне життя.25 ”
Водночас тут же висловлювалася тривога з при-
воду того, що галицький голос дедалі слабкіше лу-
нав на сторінках видання (при цьому більшість
передплатників ЛНВ були галичанами).

Критичні закиди на адресу редакції ЛНВ лу-
нали і в наступних оглядах, зокрема наголошу-
валося на необхідності уникнення диспропорції
в обсязі і якості рубрик журналу, покращання його
літературної частини26. Наявні хиби пояснюва-
лися, здебільшого, організаційними проблемами,
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пов’язаними з перенесенням видання ЛНВ до Киє-
ва, відсутністю конкуренції тощо.

В огляді X книги ЛНВ акцентовано увагу на
тих відділах журналу, які були найзмістовнішими,
зокрема, на науково-публіцистичному27.

Логічним продовженням схвального ставлення
“Ради” щодо ЛНВ став огляд XI книги, де зна-
ковою виявилася стаття “До наших читачів”
М. Грушевського, в якій автор, а разом з ним і “Ра-
да”, підбив підсумки першого року видання ЛНВ
у Києві: “Мусимо по справедливості погодитися
з думками шанованого проф. М. С. Грушевського,
висловленими у вступній його статті до XI книжки
“Вістника”. Журнал цей дає справді навіть більше,
ніж од нього може наш читач вимагати. Маємо
надію, що з побільшенням розміру книжок редак-
ції “Вістника” удасться уникнути і тих нечислен-
них хиб, яким до цього часу сама вона не могла
запобігти, не вважаючи на все своє бажання”28.

У цьому ж огляді редакція наголосила на тому,
що з 1908 р. “Літературно-науковий вістник” за-
лишиться єдиним всеукраїнським місячником, ба-
жаючи йому якнайширшого розповсюдження.

У 1908 р. “Рада” продовжувала широко інфор-
мувати своїх читачів про діяльність ЛНВ. У статті
“Українське життя за 1907 рік” автор відзначив,
що єдиним солідним місячником упродовж 1907 р.
був якраз цей журнал, котрий не тільки сприяв
розвиткові літературних та наукових інтересів, а
й успішно виконував ще одну дуже важливу все-
українську місію – допомагав найтіснішому єд-
нанню двох частин єдиної української землі, роз-
діленої кордоном29. Огляд останньої книги ЛНВ
за 1907 р. ще раз підкреслив позитивне враження,
яке справляв місячник. У ньому вказувалося, що
вона вийшла в побільшеному обсязі, бо редакція,
очевидно, поставила собі за мету видрукувати всі
ті статті, які розпочала вона раніше. Редколегії
журналу зауважувалося, що його літературний від-
діл слабкіший за науковий. Такий закид був не
зовсім справедливим. У грудневій книжці літера-
турний відділ навіть переважив кількістю наукову
частину, але з різних причин завжди вміщувати
високої вартості і художні твори, і наукові праці –
річ дуже складна30 .

Уже в перших оглядах ЛНВ за 1908 р.  “Рада”
вказувала, що єдиний літературний орган України,
яким часопис залишився після того, як припи-
нилося видання журналу “Україна”, почав вихо-
дити у збільшеному обсязі, містить чимало белет-
ристики, новий відділ “За кордоном”, тобто праг-
не по змозі йти назустріч своїм читачам та кри-
тикам31. В огляді II книжки вказувалося, що жур-
нал добре справляється з роллю об’єднувача ук-

раїнців із обох частин Вітчизни, але при цьому
слушно зауважувалося, що необхідно дотриму-
ватися компромісу щодо авторського представниц-
тва у журналі від Галичини і Наддніпрянської Ук-
раїни32.

В огляді IV книжки редакція “Ради” констату-
вала, що кожна з книжок ЛНВ рівноцінна, відзна-
чала появу нових цікавих співробітників (наприк-
лад М. Шаповал)33, а також те, що найцікавішими
статтями в них є ті, які говорять про минуле Украї-
ни та про історію розвитку національного руху
серед українського громадянства34.

Огляди ЛНВ вміщувалися в “Раді” щомісяця і
в кожному з них детально розглядалася кожна кни-
га журналу, що свідчило про важливість його для
українства.

В останньому огляді за 1908 рік, редакція га-
зети наголосила на тому, що місячник у минулому
році дуже багато зробив для того, щоб надати ук-
раїнському життю більше сили й інтенсивності35 .

Таким чином, у перші два роки після перене-
сення видання ЛНВ зі Львова до Києва редакція
“Ради” на своїх сторінках намагалася максималь-
но широко відображати роботу журналу, що можна
пояснити її ідейною позицією, а також впливом
М. Грушевського на неї у цей період, адже шанова-
ний історик був одним із засновників “Ради” і про-
тягом перших двох років її існування займав у ній
не останнє місце36. З плином часу увага М. Гру-
шевського дедалі більше зосереджувалася на ро-
боті власних видань (зокрема, з 1909 р. на народ-
ному тижневику “Село”), поступово відходячи від
активної участі в діяльності “Ради”. І це відразу
відбилося на висвітленні газето діяльності ЛНВ.

У 1909 р. зменшилася кількість оглядів ЛНВ:
в одному огляді розглядалося від однієї (кн. III)
до трьох (кн. VIII, IX і X) книжок журналу. Обсяг
їх, незалежно від кількості оглянутих книжок, за-
лишався незмінним, а вміщена у них інформація
була менш інформативною. В огляді І–ІІ книг вка-
зувалося, що якщо судити з напрямку журналу і
характеру його провідних статей на політичні і
громадсько-літературні теми, в ньому залишилося
все без змін; його редколегія пильнувала, “щоб ви-
тримані були основні провідні ідеї програми й так-
тики”. Тут же писалося, що журналові не вдається
згуртувати навколо себе усіх видатних представ-
ників української громадської думки й публіцис-
тики, через що він не може служити виразником
інтересів провідних течій серед українського гро-
мадянства37.

В огляді літніх книжок констатувалося, що вони
не мають того традиційного канікулярного харак-
теру і дають читачеві здебільшого живі і цікаві
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матеріали, а деякі статті великої принципової ваги
заслуговують на пильну увагу і окремий аналіз
оглядача38. Решта оглядів присвячувалися виключ-
но літературній характеристиці праць, опубліко-
ваних у журналі.

Інформація про різні аспекти видання ЛНВ
у Києві подавалася також у хроніці “Ради”. Так,
у 1909 р. Газета повідомила про накладення штра-
фів на редактора журналу С. Веселовського (двічі,
в № 1 і № 154) за вміщення вірша Ю. Будяка “Три
етюди” в XII книжці за 1908 р. (№ 1) і за статтю
М. Грушевського “Виговський і Мазепа” (№ 154),
про конфіскацію чотирьох книжок 1909 р. за на-
друковану повість Анатоля Франса “Острів пінг-
вінів” та те, що “редактора позивали за бого-
хульство”39.

У 1910 р. “Рада” не вмістила жодного огляду
ЛНВ. Її редакція не пояснила цього, огляди просто
зникли з її сторінок. У статті “Українська преса
в 1910 році” Д. Дорошенко писав, що ЛНВ при-
свячувалися регулярні огляди, а найбільший ін-
терес до журналу викликала участь у публіцис-
тичному відділі проф. М. Грушевського, а в літера-
турній частині В. Винниченка, М. Коцюбинського,
М. Чернявського і О. Олеся40.

У № 68 і № 224 газета поінформувала своїх
читачів про стан судової справи щодо редактора
ЛНВ С. Веселовського. У ній повідомлялося також
про святкування ювілею літературно-наукової дія-
льності М. Грушевського, його роль у житті ук-
раїнської громади Києва41. Докладніше про видан-
ня ЛНВ у 1910 р. сказав у своєму огляді Д. Доро-
шенко:“Літературно-науковий вістник” – це дру-
гий головний орган громадської української думки
і разом з тим найважливіший осередок літера-
турного українського руху по обох боках кордону.
Він ведеться під проводом і головній участі проф.
М. Грушевського – діяча такого масштабу, який
сам значить і має вплив не менший від цілої партії.
В публіцистичній частині “Вістника” головний
інтерес мають статті проф. М. Грушевського, кот-
рий регулярно відгукується на важливіші явища
нашого життя в серії своїх статей “На українські
теми”. Участь таких публіцистів як М. Лозинсь-
кий, Л. Цегельський, П. Смуток, М. Гехтер, Є. Ле-
вицький тощо доповнює значення “Вістника” як
органу української громадської думки, який пос-
тійно тримає своїх читачів у сфері загальноєвро-
пейських культурних інтересів42.

Наступна згадка, пов’язана з ЛНВ, з’явилася
на сторінках “Ради” в середині березня 1911 р., у
хроніці повідомлялося про вирок у справі ре-
дактора ЛНВ С. Веселовського (штраф у розмірі
50 крб. і спалення VI книжки ЛНВ за 1909 р.)43.

Наприкінці квітня в “Раді” опубліковано дві статті
співробітників ЛНВ у відповідь на критичні статті,
вміщені у львівській газеті “Діло”. Стаття В. Леон-
товича44  присвячувалася спростуванню звину-
вачень Г. Хоткевича, І. Липи та С. Павленка, які
писали про занепад ЛНВ після перенесення його
видання до Києва. Завдяки цій статті можна
простежити всі звинувачення, з якими виступили
вказані публіцисти – розгін М. Грушевським
кращих літературних сил, белетристика низької
якості, керування редакції ЛНВ власними
симпатіями у підборі матеріалів тощо.
В. Леонтовичу вдалося спростувати ці закиди, по-
яснивши їх особистою неприязню до М. Грушев-
ського авторів критичних статей. У статті Л. Ста-
рицької-Черняхівської “Літературні Герострати”
після переліку звинувачень дано відповідь на них.
Із слів її автора, “коли й на сонці є плями, то не
можна допускати й думки, щоб редакція ЛНВ
ніколи й ніде не робила помилки. Не робить по-
милки тільки той, хто нічого не робить. Але коли
б старанними дослідувачами і були б вишукані
дві–три технічні помилки, то вони топляться
цілком тим великим позитивним значенням, яке
має для нас ЛНВ. Ми знаємо, що з ЛНВ, дякуючи
публіцистичним розправам проф. Грушевського,
рахується російська преса – вона прислухається
до нього, ми знаємо, що ЛНВ щороку поширює
коло своїх співробітників і читачів, що передплата
на нього зростає, а не падає, і думаємо, що кожний
згодиться з тим, що ЛНВ – наш кращий щомісяч-
ний журнал45”. Ці дві статті могли бути просто
замовленими М. Грушевським, який не міг вмі-
щувати такі спростування на сторінках ЛНВ. Це
ще раз засвідчує ту прихильність, з якою ставився
до журналу видавець “Ради” Є. Чикаленко.

У 1911 р. “Рада” вмістила лише три огляди
ЛНВ (автори – Аmicus та А. Василько). Останній
був автором усіх оглядів номерів ЛНВ у 1912–
1914 рр. В огляді 1–V книг за 1911 р. автор вка-
зав, що журнал був і є єдиним літературним орга-
ном України, в чому є і переваги, і недоліки, що
найкращими в ньому є відділи публіцистичний
і літературної критики46. Огляди, що охоплювали
декілька книг, друкувалися в кількох номерах га-
зети (інколи з інтервалом, наприклад, огляд VІ–
ІХ книг у № 231 і № 236. В останньому вка-
зувалося, що найбільший інтерес становить
публіцистика М. Грушевського, який, однак, у
своїх твердженнях міг би бути менш кате-
горичним, звинувачуючи українську інтелігенцію
в загибелі тижневика “Село” в 7–8 книжці жур-
налу47. Огляд ХІ–ХІІ книг вміщено в № 26 і № 30
“Ради” за 1912 р.
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В травні 1911 р. “Рада” поінформувала, що но-
вим редактором ЛНВ з травневої книжки став
М. Гехтер48. У 1912 р. (крім оглядів) цьому редак-
тору було присвячено більшість матеріалів, в яких
фігурувала назва журналу. В № 32 “Рада” розпові-
дала про припинення судової справи проти
М. Гехтера, якого позивали за вміщення в 7–
8 книжці повістей “Скарб” і “Сотрудник”. Проте
згодом газеті довелося писати, що припинена
справа розпочинається знову, і що з неї зроблено
дві справи49. В іншому її номері говорилося, що
справа вже колишнього редактора ЛНВ розгляда-
тиметься 5 травня 1912 р.50. Нарешті вона повідо-
мила, що виправдання у його справі скасовано се-
натом, а М. Гехтера засуджено до трьох місяців
в’язниці5.

1912 р. на сторінках “Ради” вміщено три ог-
ляди: І–ІІІ книг (№ 115), V–VІ книг (№ 178) і
VII–VIII книг (№ 198). В огляді V–VІ книг вка-
зувалося, що з 4-ою книжкою ведення журналу
перейшло до рук декількох осіб, а М. Грушев-
ський знову повернувся до складу співробітників
журналу. Огляд IX–XII книг подано вже у № 62 і
№ 93 “Ради” за 1913 р.

У1913–1914 рр. вся інформація про ЛНВ
практично звелася тільки до двох оглядів укра-
їнської преси. У першому із них, 1913 р., від-
значалося, що в 1912 р. ЛНВ зазнав деяких змін
в організації редакторської роботи, ставши ор-
ганом колективного редакторського гурту, скла-
деного з видатних українських літературних сил.
Зменшення кількості статей проф. М. Гру-
шевського на громадські теми не призвело до по-
гіршення публіцистичного відділу журналу, а
найбільший інтерес в літературній частині жур-
налу викликають писання найвидатніших тепер
представників нашого красного письменства:
М. Коцюбинського, В. Винниченка, О. Коби-
лянської, О. Олеся і Лесі Українки52. У 1913 р.
надруковано єдиний огляд ЛНВ53 (кн. І–ІП) та
подання (№ 37) обставин судової справи
П. Ф. Лаврова (Ю. Тищенка). Справа стосу-
валася ще 1910 р., коли П. Лавров за відсутності
редактора ЛНВ самовільно видав XII книгу
журналу, за що йому було визначено штраф у
100 крб., або місяць арешту.

1914 р. також не відзначався багатством мате-
ріалів, присвячених ЛНВ: єдиний огляд І–ІІ книг
журналу та останній річний огляд української пре-
си, в якому писалося, що найстаріший український
журнал єднав на своїх сторінках літературні сили
наддніпрянських українців і галицьких, що йому
бракувало лише критиків, які б глибоко висвіт-
лювали літературне життя.54

З початком Першої світової війни “Рада” і
ЛНВ змушені були припинити своє видання.
Отже, наведений огляд матеріалів, опублікованих
на сторінках газети “Рада” про ЛНВ свідчить,
що остання є важливим джерелом з історії ви-
давничої діяльності М. Грушевського в цілому і
журналу зокрема, оскільки містить у собі цінну
інформацію про його видання на київському
ґрунті в 1907–1914 рр.

Цю інформацію можна поділити на такі види:
І. Оповістки та оголошення: 1907–1908 рр. вмі-

щувалися майже в кожному номері “Ради”, що
свідчить про значну роль М. Грушевського у цьому
виданні. В наступні роки спостерігалася тенденція
до зменшення їхньої кількості.

II. Хроніка: подавалася інформація про судові
переслідування редакторів ЛНВ, зміну їх, штрафи,
що накладалися на журнал внаслідок ніби-то по-
рушень чинного законодавства у справах пре-
си тощо.

III. Редакційні статті: з приводу перенесення
видання ЛНВ зі Львова до Києва, що друкувалися
на сторінках “Ради” в 1906–1907 рр.; також статті,
авторство яких належало співробітникам ЛНВ,
у відповідь на критичні закиди інших видань на
адресу редакції журналу (1911 р.).

IV. Річні огляди українського життя і преси:
в них працівники “Ради” подавали коротку хро-
ніку діяльності ЛНВ за попередній рік, наголо-
шуючи на визначній ролі ЛНВ у культурному жит-
ті підросійської України та інформуючи про зміни,
що відбувалися в житті видання.

V. Огляди окремих книг журналу: це – критичні
огляди його змісту. Вони були регулярними
протягом 1907–1908 рр., а з 1909 р. кількість їх
поступово зменшувалася, що пов’язано, в основ-
ному, з відходом М. Грушевського від активної
участі в “Раді”.

Вміщуючи матеріали, що стосувалися ЛНВ, на
своїх сторінках, “Рада” намагалася інформувати
своїх читачів про єдиний український літературно-
науковий журнал, залучаючи до нього нових пе-
редплатників, розповсюджуючи його в середовищі
української інтелігенції і сприяючи своїми критич-
ними зауваженнями творенню концепції ЛНВ як
журналу європейського типу. Газета сприяла ста-
новленню його у Києві і посиленню взаємодії ук-
раїнської періодики на ниві українського націо-
нального відродження на початку XX ст.
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Ярослава Сошинська
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ВИДАНЬ

З ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

В умовах національно-культурного відрод-
ження і будівництва української держави активі-
зувалося наукове студіювання історії української
науки. Вчені відзначають особливе значення тих
робіт, в яких з нових і широких соціокультурних
позицій розглядаються формування і діяльність
українського наукового співтовариства, його вне-
сок у світову науку, у той чи інший період історії
та інші проблемні питання1.

Історико-наукові дослідження мають певну спе-
цифіку, на якій наголошував ще В. І. Вернадський,
а саме: історія наукової думки щоразу вивчається
дослідниками у новій перспективі, вона не може
розглядатися як завершена й незмінна і кожним
поколінням вчених має досліджуватися знову.

Однак йдеться не про повторення попередніх
результатів досліджень, а про введення в науковий
обіг нових джерел, застосування нових методоло-
гічних підходів, розкриття нових аспектів, розши-
рення проблематики наукових праць тощо2. Гли-
бина і новизна таких студій залежить від повноти
їхньої джерельної бази, використання репрезен-
тативного комплексу історичних джерел, на що
вказують не лише вчені-історики, а й документо-
знавці та бібліографознавці3.

Невід’ємною частиною духовної спадщини
будь-якого народу є його економічна думка, тому
вивчення історії становлення і розвитку економіч-
ної науки, та економічної практики допомагає ос-
мислити внесок країни до загальнолюдської



ІІІ.  Джерелознавчі  галузі  знань

99

інтелектуальної скарбниці, з’ясувати рівень її про-
дуктивних сил, визначити шляхи соціально-еко-
номічного прогресу тощо4. З 1990-х років україн-
ські історики-економісти усвідомили необхідність
докорінного перегляду теоретичних та методоло-
гічних підходів у дослідженні історії української
економічної науки і практики. Висвітлення її конк-
ретних проблем відбувається з нових позицій.5 .
Економічна наука збагатилася грунтовними пра-
цями Л. Горкіної, Т. Дерев’янкіна, С. Злупка,
Л. Корнійчук, І. Коропецького, П. Леоненка,
Е. Лортикяна, В. Сікори та багатьох інших.

Українська економічна думка плідно розвива-
лася у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Вже на початку минулого століття в Україні було
представлено всі напрями світової економічної
науки, а українські економісти не лише сприйняли
досягнення вчених Західної Європи, а й зробили
власний суттєвий внесок в економічну теорію6.

Вивчення джерельної бази сучасних дослід-
жень з історії української економічної думки у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. дає під-
стави говорити, що їхні автори, спиралися, здебі-
льшого, на опубліковані наукові праці українських
економістів указаного періоду, статистичні мате-
ріали та публікації тогочасної періодики, значно
рідше – на архівні джерела. Провідні фахівці ак-
центуючи увагу на завданнях глибокого вивчення
економічної теоретичної спадщини України, вка-
зують, що чимало праць тогочасних видатних ук-
раїнських економістів залишаються маловідомими
не тільки широкому загалу, а й багатьом теорети-
кам і практикам галузі7. Тому виявлення, типоло-
гізація і загальна характеристика українських ви-
дань з економічної проблематики другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. є актуальним завданням в
контексті історико-наукознавчих, документознав-
чих і бібліографознавчих досліджень.

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Ук-
раїна долала наслідки кріпосництва і поволі про-
сувалася по шляху розвитку капіталістичних від-
носин. В центрі уваги прогресивної економічної
думки того часу перебували проблеми з’ясування
причин відставання країни в економічному та сус-
пільно-політичному розвитку від провідних захід-
них держав, індустріалізації та впровадження здо-
бутків технічного прогресу в усі галузі народного
господарства, піднесення продуктивності сільсь-
когосподарського виробництва, обмеження нега-
тивного впливу царської бюрократії на суспільно-
економічне життя, які уже частково пов’язувалися
з ідеями українського національного самовизна-
чення і зміцнення національних елементів у про-
відних галузях економіки8.

Важливе місце у розвитку української еконо-
мічної думки у вказаний період посідали універ-
ситетські вчені. Наукові здобутки в цій галузі вик-
ладачів і професорів Харківського, Київського та
Новоросійського університетів оприлюднювалися
у вигляді наукових монографій9  та наукових ста-
тей10, опублікованих у періодичних органах цих
навчальних закладів. До речі, “Университетские
известмя Св. Владимира” за обсягом зовсім не на-
гадували журнального видання, а обсяг їхнього
одного випуску часом доходв до 30, а то й 40 дру-
кованих аркушів. Разом з тим, за внутрішньою
рубрикацією матеріалів їх можна назвати універ-
сальним журналом11 . В одному окремому випуску
він також міг вміщувати великі за обсягом наукові
та навчальні твори – підручники, монографії, в то-
му числі й з економічної проблематики 12 .

Розвиток капіталізму і ринкових відносин на-
прикінці ХІХ – на початку ХХ ст. викликав пот-
ребу у фахівцях-економістах нового профілю, з
широкою економічною та комерційною підготов-
кою, які б володіли не лише економічною теорією,
а й практичними навичками комерційної діяль-
ності. Здобути таку освіту можна було лише у спе-
ціальних вищих навчальних закладах – Київсь-
кому і Харківському комерційних інститутах, зас-
нованих на початку ХХ ст.

Наукові праці викладачів з економічних, комер-
ційних наук, статистики, економічної географії, де-
мографії, товарознавства публікувалися, зокрема,
на сторінках “Известий Киевского кммерческого
института”. Кожна публікація часопису, як пра-
вило, починалася з окремої пагінації і пізніше мог-
ла бути випущена окремим виданням. Так, на-
приклад, були видані праці засновника, директора
і професора Київського комерційного інституту
М. В. Довнар-Запольського13. При цьому інституті
працював під керівництвом проф. К. Воблого еко-
номічний семінар матеріали якого також видава-
лися окремими випусками14.

Викладання тих чи інших економічних дисцип-
лін у вищих навчальних закладах України вима-
гало відповідного забезпечення їх навчальними
виданнями. На основі вивчення та узагальнення
практичного досвіду, історії народного господарст-
ва Російської імперії та зарубіжних країн, історії
вітчизняної та зарубіжної економічної думки вик-
ладачі професори ВНЗ підготували ряд підручни-
ків, навчальних посібників, текстів лекцій15.

У ХІХ ст. в Україні засновано чимало наукових
товариств, які ставили за мету дослідження Украї-
ни – її археології, історії, культури, побуту та інших
сфер суспільного життя, в тому числі соціально-
економічної. Значний внесок у розвиток економіч-
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них досліджень зробив Південно-Західний відділ
Російського географічного товариства, заснований
у Києві в 1873 р. У статтях, з економіки що вмі-
щувалися в його „Записках”16 , розглядалися пи-
тання торгівлі, історії промисловості, аграрних
відносин, зокрема, пореформеного розвитку селян-
ського господарства, тобто ті ж, що порушувались
також у монографічних дослідженнях вчених-еко-
номістів, і на сторінках фахових економічних
журналів17.

Наукове товариство ім. Шевченка (1873–1939) –
перший національний науковий заклад, що заклав
основи для розвитку всіх галузей української нау-
ки. Окрім здійснення наукових студій товариство
пропагувало рідну мову, історію, науку і культуру
за допомогою своїх численних монографічних, се-
рійних та періодичних видань. У 1906 р. утворено
Статистичну комісію НТШ (голова – М. Грушев-
ський), яка мала на меті проводити статистичні
дослідження населення та фактів суспільного жит-
тя України, не охоплених офіційною статистикою.
Друкованим органом комісії були “Студії з поля
суспільних наук і статистики” (1909–1912). Всього
вийшло 3 томи цього видання, в яких опубліковано
теоретичні і практичні розвідки з історії статис-
тики і власне статистики. В них розглянуто низку
проблем господарського, суспільного і культурного
життя українського народу18. Ще одне видання
цього товариства – “Часопись правнича і еконо-
мічна” (1900–1906, 1912). На думку його редак-
тора, журнал мав розвивати право та політичну
економію на новітній основі19. Деякі праці з істо-
рико-економічної проблематики були опубліковані
в “Записках НТШ”, вийшли в серії “Українсько-
руський архів” тощо20 .

Діяльність Українського наукового товариства
в Києві (1907–1921) провадилась в історичній, фі-
лологічній та природничій секціях. Дослідження
економічних питань відносилось до сфери істо-
ричної секції, при якій було створено ще й статис-
тико-економічну комісію під головуванням
О. Русова21. Результати наукових студій з питань
економіки і статистики публікувалися в “Записках
Українського наукового товариства”22.

Значну групу виданих в Україні матеріалів з еко-
номіки складають матеріали земської статистики.
Її виникнення зумовили практичні потреби дія-
льності земств, що вимагали точних відомостей
про різнопланове господарське життя громади.
Найбільшого розвитку такі дослідження набули в
Чернігівському земстві, де в 1875 р. було утворено
постійний статистичний відділ. У його роботі бра-
ли участь відомі українські статистики – П. Чер-
вінський, О. Русов, В. Варзар, О. Шлікевич та

інші, праці яких увійшли до скарбниці історії і
теорії української статистики23.

Значний вплив на формування програм і мето-
дики земських статистичних досліджень мав по-
літекономічний напрям статистики, представле-
ний в Україні Д. П. Журавським та М. І. Зібером,
тому земські статистики досліджували не лише
процес виробництва, а й процес реалізації і спожи-
вання24. Ними закладено основи вітчизняної бюд-
жетної, промислової і математичної статистики,
надано економічній науці такі цінні статистичні
джерела як соціально-економічні описи губерній25.

Завдяки проведенним земським статистичним
дослідженням нині з’явилася величезна кількість
масових даних про соціально-економічний розви-
ток України в період капіталізму, вміщених у чис-
ленних земських публікаціях. Так, наприклад, ре-
зультати статистичної діяльності земств трьох гу-
берній Півдня України відображено у
650 виданнях – від грунтовних томів до невеликих
брошур. Серед них – найбільше видань поточної
статистики, є також видання з основної статисти-
ки, облікового характеру, монографічні досліджен-
ня окремих статистиків26. Часто у передмовах до
них можна відзнайти описи методики проведення
статистичних досліджень, програми, за якими во-
ни здійснювалися, оцінку статистиками своєї дія-
льності, критичну оцінку вірогідності зібраних да-
них. Відомий український економіст М. Гехтер, вка-
зував, що “для української науки земська статис-
тика є першорядним джерелом, з якого повними
руками можна черпати дуже коштовний матеріал”27.

Важливу роль у розвитку української еконо-
мічної науки і практики відіграв кооперативний
рух. Українську кооперативну школу репрезен-
тують своїми працями О. Анциферов, М. Баллін,
В. Доманицький, М. Зібер, Я. Краєвий, М. Левит-
ський, М. Туган-Барановський, Ф. Щербина та
ін.28 Історію кооперативного руху безпосередньо
вивчали організатори кооперації на місцях29. Їхні
публікації ввели до наукового обігу нові фактичні
матеріали, подали аналіз значення кооперації в то-
дішніх соціально-економічних умовах, її станов-
лення як самодіяльної громадської організації30.

Кооперація також розглядалася як форма еко-
номічного і господарського виховання українсь-
кого селянства, поєднана зі збереженням націо-
нальних традицій. Саме тому до діяльності у сфері
кооперації з 90-х рр. ХІХ ст. активно долучилися
члени товариства „Просвіта”, передусім К. Пань-
ківський та К. Левицький, які своєю науково-тео-
ретичною діяльністю зробили значний внесок у
формування основ економічно-правової концепції
національної кооперації31. При активному сприян-
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ні просвітян створено низку кооперативних уста-
нов, низьковідсоткових позичково-ощадних кас,
крамниць, сільських кредитних товариств, спо-
живчо-виробничих товариств тощо. З ініціативи
діячів „Просвіти” створено мережу економічно-
господарських навчальних шкіл і курсів. Крім то-
го, її члени провели значну видавничо-просвітни-
цьку роботу серед українського населення – вида-
ли низку видань з метою популяризації ідеї коо-
перації32. Кульмінацією економічно-господарської
діяльності „Просвіти” став організований нею
Перший Всеукраїнський економічно-господарсь-
кий конгрес (лютий 1909 р.), матеріали якого та-
кож було опубліковано33.

У джерельній базі з історії української еконо-
мічної науки і практики важливе місце посідають
професійно-практичні економічні журнали. Їх-
ньою специфічною рисою є комплексний синте-
тичний характер та багатство різноманітності ін-
формації. Матеріали цих журналів, зокрема, є важ-
ливим джерелом для вивчення характеру і проце-
сів українського кооперативного руху. Якраз на сто-
рінках періодики висвітлювалися численні питан-
ня теорії і практики кооперативного будівництва34.

Слід відзначити, що так звана господарсько-
кооперативна періодика виникла на західноукраїн-
ських землях ще наприкінці 60-х рр. ХІХ ст. У Га-
личині виходило близько 14 періодичних видань
економічно-господарського і кооперативного спря-
мування: “Економіст” (1904–1914) з додатком
“Самопоміч” (1909–1914), “Господар и Про-
мышленник” (1879–1887), “Хлібороб” (1891–
1895), “Торговельно-промислові відомості” (1908),
“Господар і Промисловець” (1909–1911) тощо35.
На думку дослідників, “Економіст” був першою
спробою теоретичного журналу, присвяченого еко-
номічним питанням взагалі та проблемам коопе-
рації зокрема36. На його сторінках опубліковано
чимало праць одного з теоретиків і засновників
української кооперації К. Паньківського37 та інших
авторів38.

Економічно-господарські питання висвітлюва-
лись у періодичних виданнях Північної Буковини:
“Вістник Союза руських хліборобських спілок на
Буковині “Селянська каса”, “Хлібороб” та “Народ-
не багатство”39. Усі ці часописи були справою
приватної ініціативи, вони існували недовго40.

Таким чином, у другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. в Україні з’явилося багато видань
з економічної проблематики, які відображали
тогочасний розвиток української економічної
науки, освіти і практики господарської діяльності
та водночас сприяли подальшому їхньому
розвитку.
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Володимир Попик
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УКРАЇНСЬКОГО

БІОГРАФІЧНОГО АРХІВУ

За останні півтора десятиліття українська біо-
графістика, як і інші галузі соціогуманітарних
наук, пройшла шлях стрімкого зростання. Повер-
нення імен незаслужено забутих і репресованих
співвітчизників, відновлення і утвердження гума-
ністичних засад у житті суспільства, а разом з цим
і “людського виміру” у погляді на історичне ми-
нуле України, обумовили загальне посилення ін-
тересу до біографічної літератури. На шпальтах
центральних і регіональних газет, в історичних,
суспільно-політичних, літературно-художніх і ін-
формаційних виданнях (журналах, альманахах,
збірниках різних типів) з’явилися тисячі біо-
графічних публікацій – від коротеньких аматор-
ських розвідок до ґрунтовних наукових статей
і нарисів про життя й діяльність відомих і менш
знаних представників українського національного
і суспільно-політичного руху, борців за українську
державність, діячів освіти, науки, і культури. З’я-
вилися підготовлені з використанням великих ма-
сивів документальних матеріалів монографічні
дослідження, присвячені окремим визначним гро-
мадсько-політичним і державним діячам, митцям,
вченим, освітянам – українцям і представникам
етнічних меншин в Україні1, а поряд з ними – фун-
даментальні праці, в яких власне історичні події
подано і проаналізовано через життєвий шлях де-
сятків і сотень людей, наведено мало відомі до того
факти з їхніх біографій2. Це – шлях до принципово
нового рівня осягнення вітчизняного минулого.

Кількість біографічних публікацій різних типів
продовжує невпинно збільшуватись. Зростає і їх-
ній науково-інформаційний рівень. Показовим
є те, що перший випуск започаткованої Інститутом
біографічних досліджень Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського довідково-бібліо-
графічної серії “Джерела української біографіс-
тики”3 хронологічно охоплював півтора століття –
від середини ХІХ – до кінця ХХ ст., а другий –
вирішено присвятити виключно публікаціям кіль-
кох останніх років – настільки просторою є зібрана
його упорядниками бібліографія.

Ще на зорі одержання Україною незалежності
стала очевидною необхідність систематизації і
узагальнення нагромаджуваних біографічних
матеріалів у словниках і довідниках. Уже на
середину 90-х років ХХ ст. кількість “повернутих”
вітчизняній історії імен значно перевищила наявну
у старих (дореволюційних, радянських та

діаспорних) енциклопедичних та словникових
виданнях. Проте сама логіка розвитку науково-
дослідного процесу не давала можливості на етапі
бурхливого нагромадження фактичного матеріалу
безпосередньо перейти до формування і випуску
фундаментальних – багатотисячних за кількістю
імен – друкованих біографічних словників. За
своїм змістом їхні рукописи застарівали, ще не
дійшовши до друкарського верстата.

Між тим інтереси широкого загалу і потреби
загальноосвітньої та вищої школи настійно вима-
гали появи книжок, які б через життєписи дос-
тойників представили всю повноту української іс-
торії і культури, гідно репрезентували молоду
незалежну державу світові. Тому першочерговим
і невідкладним у 90-х роках ХХ ст. об’єктивно по-
стало завдання підготовки і видання спочатку
стислих – до ста, трьохсот, п’ятисот персоналій –
біографічних словників, довідників, альманахів,
які б охоплювали імена найвідоміших діячів Ук-
раїни – тих, з якими в уявленнях співвітчизників
пов’язані консолідація української нації, її здобут-
ки і традиції, утвердження в колі європейських
народів. На наш погляд, це завдання в цілому ус-
пішно реалізовано зусиллями видавничих центрів,
які випустили низку науково-популярних книжок,
зокрема в рамках презентаційних проектів загаль-
нонаціонального рівня “Золоті імена”4.

Водночас в Україні розгорнулася підготовка до
видання здебільшого теж популярних, але значно
ближчих до завдань фундаментальної науки, біо-
графічних словників і довідників, збірників – ре-
гіональних, галузевих, тематичних, нерідко при-
свячених окремим установам, організаціям, нав-
чальним закладам. Вони неоднорідні за своїм нау-
ково-методичним рівнем, мають багато недоліків.
Проте є безумовним значення їх як джерела і ос-
нови для майбутнього ґрунтовнішого пошуку, адже
ними введенно (або повернено) до наукового обігу
нові імена і біографічні матеріали. На наш погляд,
у сучасних умовах будь-яка нова біографічна ін-
формація, яка розширює коло введених до
наукового обігу персоналій і при цьому має хоча
б стислий бібліографічний апарат, становить без-
перечний інтерес, незважаючи на певні науково-
методичні хиби.

Окрему групу складають словникові видання
підготовлені на високому науково-методичному
рівні у провідних академічних і відомчих науково-
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дослідних установах та провідних університетах
України5.

Важливим етапом у розвитку сучасної україн-
ської словникової біографістики став вихід у світ
багатих на біографічні матеріали праць енцикло-
педичного характеру: однотомної “Малої енцик-
лопедії етнодержавознавства6 ”, 4-го тому “Енцик-
лопедії української діаспори7 ”, “Довідника з історії
України”, який спочатку з’явився у двох частинах,
а невдовзі був перевиданий однією книжкою8 ;
продовжуваної серії біографічних довідників “Ук-
раїнська біографістика в іменах” (на 2003 р. випу-
щено 10 книжок), створеної зусиллями вчених
Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника
НАН України; нарешті – підготовлених академіч-
ними інститутами фундаментальних енциклопе-
дичних видань – першого та другого томів “Ен-
циклопедії сучасної України” (К., 2001– 2004),
першого – “Енциклопедії історії України” (К.,
2003), п’яти томів шеститомної “Юридичної
енциклопедії” (К., 1998–2004). Принципове
значення для активізації наукового пошуку у цьому
напрямі має також поява сучасних путівників по
особових фондах державних архівів і бібліотек9.

Однак вся сукупність наявних нині енцикло-
педичних і словникових видань не в змозі забез-
печити потребу у достовірній біографічній інфор-
мації не тільки професійних дослідників, а й тих,
хто просто цікавиться вітчизняною історією і куль-
турою. Тому академічна наука ще від початку 90-
х років ХХ ст. обрала одним з пріоритетних нап-
рямів біографічних досліджень створення націо-
нального біографічного зводу (масштабного маси-
ву біографічної, бібліографічної та допоміжної до-
кументальної інформації), який би охоплював де-
сятки тисяч імен співвітчизників. На актуальності
розв’язання цього завдання – ввести до наукового
обігу систематизовані і точні дані про якомога
більше коло наших заслужених громадян, що за-
безпечить зростаючі інформаційні потреби сфер
освіти, науки, культури, державного управління,
сприятиме репрезентації України у світі, наголо-
шував ще у середині 90-х років минулого століття
один з провідних вчених-гуманітаріїв сучасної
України академік НАН України Я. Д. Ісаєвич10.

Вказане вище наукове завдання – формування
всеохоплюючого загальнонаціонального банку
біографічної та біобібліографічної інформації, як
основи для забезпечення передусім дослідницьких
і освітніх потреб, а також – практичного підґрунтя
для створення біографічних словників і довідників
різних типів, нині розв’язує Інститут біографічних
досліджень Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського.

Його важливим досягненням, поряд з розроб-
кою методичних засад створення фундаменталь-
ного багатотомного Українського біографічного
словника (УБС11), стало формування електронної
бази біографічної інформації, що вже нині містить:
понад 17 тисяч імен співвітчизників, а також за-
рубіжних дослідників України та пропагандистів
української історії й культури і продовжує безпе-
рервно поповнюватись; обширну біобібліографію;
дані про вітчизняних і зарубіжних дослідників-
біографістів. Підготовлений на її основі Реєстр
імен до УБС на літери “А” і “Б” повністю відре-
дагований) нараховує понад 3 тисячі одиниць.

У перші роки діяльності Інституту біографіч-
них досліджень створювана ним розгалужена База
даних Українського біографічного словника (БД
УБС), згідно з розробленою Концепцією програм-
но-комп’ютерного забезпечення підготовки та
видання УБС, розглядалася передовсім як суто
службовий, а отже недоступний для широкого кола
користувачів, масив інформації і робочий інстру-
мент, за своїми технічними характеристиками
і способом функціонування призначений для за-
безпечення підготовки традиційних книжкових
словникових та бібліографічних видань12. Проте
стрімкий прогрес впродовж останніх років прог-
рамно-технічного комп’ютерного забезпечення,
а також електронних інформаційних мереж зако-
номірно відкрив перед інститутом перспективи
принципово вищого порядку і висунув на перший
план актуальне науково-технічне завдання – фор-
мування спеціально призначених для широкого
доступу користувачів електронних мереж в Україні
і світі до масивів біографічної та біобібліографіч-
ної інформації.

Такі підходи відповідають сучасним світовим
і вітчизняним тенденціям розвитку науково-інфор-
маційної сфери, яка сьогодні все тісніше поєднує
досягнення соціогуманітарних наук з новітніми
інформаційними технологіями. Світ нині знахо-
диться на етапі стрімкого переходу від традиційної
книжкової до комп’ютерно-мережевої інформацій-
ної культури. Це цілком стосується й України, яка
інтенсивно розвиває власні національні науково-
інформаційні ресурси. Вже сьогодні, наприклад,
щоденна кількість користувачів мережі Інтернет,
які звертаються до бібліографічних і повнотекс-
тових ресурсів Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського, перевищує кількість відві-
дувачів у її читальних залах. При цьому йдеться
про користувачів з усіх регіонів країни і зарубіжжя,
що свідчить про реальне перетворення НБУВ на
загальнонаціональний віртуальний науково-ін-
формаційний центр.
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У жовтні 2004 р. Міністерство юстиції України
зареєструвало спільний наказ Міністерства освіти
і науки, Національної академії наук та Вищої атес-
таційної комісії України про електронні наукові
фахові видання, публікація у яких буде визнава-
тися ВАКом при розгляді дисертаційних справ.
Безперечно, це стане новим важливим стимулом
розвитку вітчизняних науково-інформаційних ре-
сурсів у електронній мережі, по-суті відкриває
перед цією справою необмежені горизонти.

Сучасні комп’ютерно-технологічні новації не
оминули і словниково-біографічної справи. Біль-
шість країн Європи і Америки, які давно мають
достатньо насичені біографічними матеріалами за-
гальні і галузеві енциклопедії та фундаментальні
книжкові біографічні багатотомники (здебільшого
на 15–20 тисяч імен), приступили до створення
масштабних біобібліографічних ресурсів – елект-
ронних біографічних словників та біографічних
архівів. Електронні біографічні словники – це, як
правило, суто інформаційні (а не дослідницькі)
інтернет-проекти, побудовані на використанні ста-
тей раніше (часто – давно) виданих словників
і енциклопедій. Таким є, зокрема, “Русский
биографический словарь”, в основу якого покла-
дено біографічні статті, опубліковані ще на рубежі
ХІХ–ХХ ст. у відомому Енциклопедичному слов-
никові Брокгауза і Єфрона. Електронні біографічні
архіви, що зародилися в останні десятиліття
ХХ ст. (спочатку у вигляді архівів на мікрофішах,
примірники яких зберігалися у найбільших біб-
ліотеках), мають потенційну можливість стати
складно структурованими інформаційно-біогра-
фічними ресурсами, проте все ще перебувають у
зародковому стані. Як правило, вони містять лише
переліки імен, коротку бібліографію та посилання
на інші електронні ресурси, де можна відшукати
повнотекстові біографічні статті та інші матеріали.
Нині в Росії задекларовано формування Великого
російського біографічного словника – він власне
має бути справжнім електронним біографічним
архівом: до списків діячів у ньому передбачається
додавати поряд зі словниковими біографічними
статтями біографічні матеріали, опубліковані у різ-
них виданнях, та бібліографічні посилання. Архів
міститиме також численні науково-довідкові
додатки.

Для сучасної України створення доступного
широкому колу користувачів національного елект-
ронного біографічного архіву матиме особливе
значення. “Український біографічний архів”
(УБА), над яким Інститут біографічних дослід-
жень НБУВ у співпраці з Українським мовно-
інформаційним фондом НАН України розгорнув

роботу у 2004 р., має формуватися не на базі вже
раніше опублікованих вітчизняних енциклопедій
і біографічних словників – їхніх матеріалів для
цього вкрай недостатньо, а, з певним випереджен-
ням, паралельно із підготовкою фундаментального
книжкового біографічного зводу.

Такий алгоритм роботи дасть можливість ціл-
ком використати переваги сучасних комп’ютерних
технологій над традиційними книжково-видавни-
чими. Чи не головна з них полягає у можливості
постійного поповнення новими матеріалами і вдос-
коналення структури, уточнення біографічних
даних і бібліографії УБА одночасно на всі літери
абетки, створення оновлюваних версій. УБА є “жи-
вим”, рухливим проектом, розрахованим на пер-
манентний розвиток. Підготовлені і систематизо-
вані згідно з відповідними методичними вимогами
Інституту біографічних досліджень матеріали на
середні і прикінцеві літери абетки не будуть рока-
ми лежати “мертвим капіталом”, що неминуче при
створенні книжкового багатотомника, а швидко
ставатимуть надбанням широкого загалу.

Електронний Український біографічний ар-
хів – складний за своєю побудовою інформацій-
ний ресурс. Його основними структурними еле-
ментами, що розбудовуються нині на основі сфор-
мованих інститутом баз даних, мають стати:

Реєстр імен (або “Словник”) – вже наявний в
Базі даних УБС перелік імен з короткими дефі-
ніціями;

Біографічні статті-довідки (обсягом до 2–3 тис.
знаків) – їхні зразки (близько 350) на літеру “А”
підготовлено для І випуску збірника “Матеріали до
УБС”; нині завершується робота над другим збір-
ником на літеру “Б”. Короткі статті-довідки суп-
роводжуються бібліографією (найважливішою) та
посиланнями на архівні фонди; в УБА вони мати-
муть також, по можливості, іконографію;

Розширена бібліографія, яка повинна періо-
дично поповнюватись;

Великі біографічні статті, написані спеціально
для книжкового варіанту УБС, згідно з вимогами
редакційної інструкції. При цьому концепція УБА
передбачає, що розгорнуті біографічні статті мо-
жуть тривалий час бути не до всіх імен, внесених
до Реєстру – вони мають включатися до УБА в мі-
ру підготовки їх кваліфікованими авторами;

Джерелознавчі коментарі (зокрема щодо уточ-
нення даних про дати народження і смерті, важ-
ливих подій життя і діяльності, родинних зв’язків
тощо);

Іконографія, різного роду фото та образотворчі
матеріали, малюнки та креслення – все те, що ві-
добразило внесок особи в історію, науку, культуру;
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Аудіо- та відеоматеріали. Можливо, вони ста-
нуть додатками до порівняно невеликої кількості
статей, але можливість цього передбачено від са-
мого початку. З технічного погляду включення
подібних матеріалів до сучасних електронних ар-
хівів, зокрема на веб-сайтах українських теле і ра-
діокомпаній, стало вже звичайною справою. Проте
складнішим питанням у нинішніх умовах є вирі-
шення правових питань щодо можливості подання
в УБА таких додатків;

Архів біографічних статей із енциклопедій,
словників, довідників, альманахів (як окрема, чіт-
ко окреслена рубрика УБА). Основна вимога до
відбору їх:: це має бути тільки словникова біогра-
фічна стаття, написана за всіма енциклопедични-
ми канонами;

Текстові додатки різного характеру і змісту:
наукові та науково-популярні статті про особу, або
статті, документи, у яких особа згадується. До цієї
рубрики передбачається приєднати, передовсім,
тексти всіх статей і матеріалів, опублікованих у
виданнях Інституту біографічних досліджень, а
також інших установ і організацій, окремих ав-
торів, які співпрацюють, зрозуміло, за їхньою зго-
дою та з повним збереженням авторських прав;

Генеалогічні таблиці та інші додаткові мате-
ріали; хронологічні, географічні покажчики; довід-
ки про установи, організації, чини, ранги, наго-
роди, премії тощо;

Відомості про авторів статей і матеріалів УБА,
дослідників-біографістів, вітчизняні та зарубіжні
центри біографічних досліджень.

Особливого значення набуває забезпечення
в УБА ефективної, а разом з тим – простої і зручної
для користувачів системи навігації: пошуку, са-
мостійної систематизації матеріалів за хроноло-
гічними, територіальними, суспільно-політични-
ми, етнічними, конфесійними, культурно-мистець-
кими та іншими критеріями, професійними сфе-
рами діяльності тощо.

Така розробка, програмно-технічні аспекти якої
нині опрацьовує Український мовно-інформацій-
ний фонд НАН України, що набув багатий досвід
роботи над українськими електронними словни-
ками, безперечно є новаторською, інноваційною.
Формування машинного інформаційного ресурсу
в галузі біографістики відкриє перед спеціалістами
всієї України і українського зарубіжжя принци-
пово нові можливості використання, системати-
зації, аналізу і історико-соціологічної інтерпретації
біографічних матеріалів, одержання на цій основі
приросту знань. Ми сподіваємося також, що су-
часні програмно-технічні можливості, покладені
в основу роботи над УБА, вже у найближчі роки

відкриють можливість створити навколо електрон-
ного Українського біографічного архіву віртуальну
всеукраїнську біографічну лабораторію, тобто за-
лучити до праці над УБА на засадах рівного парт-
нерства фахівців установ і навчальних закладів
міністерств освіти і науки, культури і мистецтв,
Державного комітету архівів України, інших ві-
домств, а також наукові і громадські організації,
недержавні дослідницькі осередки.

Національний науково-інформаційний біогра-
фічний ресурс, який буде формуватися і оновлю-
ватися спільною працею вчених академічних ус-
танов і дослідників з усіх регіонів України та ук-
раїнської діаспори, стане справді вагомим, конку-
рентоспроможним із зарубіжними аналогами, ін-
новаційним здобутком, який служитиме справі
піднесення вітчизняної науки, освіти і культури,
іміджу України в світі.
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Виснажена Першою світовою війною Російська
імперія стала територією інтенсифікації націо-
нальних визвольних рухів, які часто формувалися
за підтримкою соціалістичних гуртків. Їх еволюція
мала менш-більш подібний хід: від висунення фе-
дералістcької ідеї до проголошення незалежності.
Використовуючи послаблення Росії та переміщен-
ня фронту на схід, незалежність декларували:
Литва, Естонія та Латвія. У травні 1918 р. таке
рішення прийняли діячі Вірменії та Грузії. Такі ж
етапи пройшли також білоруський та український
національні рухи. Самостійність Української На-
родної Республіки Центральна Рада проголосила
IV Універсалом 22 січня 1918 р. Виникнення Біло-
руської Народної Республіки проголошено 9 берез-
ня 1918 р., а 25 березня Третьою Установчою Гра-
мотою було декларовано її незалежність.

Згідно демократичних засад самовизначення
народів кордони Білоруської Народної Республіки
мали обіймати територію розселення та чисельної
переваги білоруського народу: частину Мінської
губернії, Гродненську (з містами Гродно, Білосток
та Берест), Вільнюську з м. Вільнюс, Вітебську,
Смоленську, Чернігівську1. Однак, в дійсності у
той час інституції БНР могли розвинути діяльність
на значно меншій території, визначеній такими

Дорота Міхалюк
ДИПЛОМАТИЧНІ ЗНОСИНИ БІЛОРУСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ТА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
І ГЕТЬМАНАТУ У СВІТЛІ ДОКУМЕНТІВ

(березень – грудень 1918 р.)

осередками: Мінськ, Слуцьк, Вілєйка, Дзісна, Ігу-
мень, Борисів, Полоцьк, Лепель і Дрисса. Решта
білоруських земель була розчленована. Німці зай-
мали частину земель так звану Обер-осту та схід-
ню й середню Білорусь. Совєтська Росія – Ві-
тебськ, Смоленськ та частину мінської губернії.
Територія від Могиліва по гирло Березини з містом
Старобин була захоплена військами І Польського
корпусу ген. Юзефа Довбур-Мусьніцкого, підпо-
рядкованого польській Регентській Раді. Також
несприятливою була ситуація БНР на південному
кордоні. Силою договору, підписаного 27 січня
(9 лютого) 1918 р. поміж Німеччиною, Турцією,
Австро-Угорщиною, Болгарією і Українською На-
родною Республікою, північно-західний кордон
УНР мало становити розграничення поміж
Австро-Угорщиною й Росією до І світової війни.
Далі кордон мав йти по лінії Білгорай, Щебрешин,
Красностав, Пугачів, Радзинь, Межиріччя, Сар-
наки, Мельник, Високе Литовське, Камянець
Литовський, Пружани, Вигановське озеро2. Таким
чином до складу України попадала частина пів-
денного Підляшшя та все Полісся, разом з басей-
ном річки Прип’ять (берестейський, пінський, рі-
чицький, мозирський та гомельський повіти), за-
селені у значній мірі білоруським населенням.
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У берестейських переговорах брала участь
делегація Української Народної Республіки, у по-
літичному плані найближча Білоруській Народ-
ній Республіці. Діячів БНР і УНР поєднував той
самий соціалістичний родовід, схожість політич-
них принципів та подібна еволюція національного
руху – все це виникало з подібної історичної долі
та культури. Отже, діячі БНР природньо звер-
талися в бік України. Розраховували, що за до-
помогою діячів Центральної Ради УНР вдасться
відмінити ставлення Німеччини й більшовицької
Росії щодо білоруських національних та держав-
них аспірацій.

Встановлення дипломатичних відносин з УНР
сталось, отже, одним з перших кроків білоруських
діячів на міжнародній арені. 22 березня 1918 р. до
Києва виїхала для цього надзвичайна делегація3.
Вона мала офіційно заявити про проголошення
Білоруської Народної Республіки, організувати об-
мін дипломатичних представництв між БНР і УНР.
За допомогою українського телеграфного каналу
білоруська делегація мала звернутися до “всіх на-
родів” з комюніке про покликання БНР. Білоруси
сподівалися налагодити торговельний обмін та от-
римати фінансову позику, перш за все, також
отримати підтримку на міжнародній арені.

Інформації про спроби наладнання диплома-
тичних зносин між БНР і УНР, а відтак урядом
Гетьманату і дипломатичних проектах БНР супро-
ти України, переховуються зараз в архівах трьох
держав: Литви, Білорусі (Мінськ) та України
(Київ). До Lietuvos Cenrinis Valstybinis Archyvas
потрапила після довгих мандрівок частина доку-
ментів з Архіву Білоруської Народної Республіки,
у тому числі документи Надзвичайної делегації Ра-
ди БНР для закордонних переговорів. Вони зібрані
у фонді № 582, частина натомість була опубліко-
вана (С. Шупа, Aрхівы Беларускай Народнай Рэс-
публікі, Вільня-Нью Ерк-Менск-Прага 1998. Зна-
ходяться там протоколи засідань білоруської сто-
рони, відрядженої до Києва на переговори з пред-
ставниками УНР. Збереглися також протоколи з
діяльності другої надзвичайної делегації, яка во-
сени 1918 р. виїхала до Києва під головуванням
Антона Луцкєвіча. Інформація про працю де-
легації знаходиться також у Національному Архіві
Республіки Білорусь (ф. 325). У Центральному
державному архіві вищих органів влади i уп-
равліня України переховуються протоколи з за-
сідань мішаної комісії (ф. 2592). В ньому зна-
ходяться також мапи України. Серед них вдалося
відшукати мапу, на якій працювала українська
комісія, котра готувалася до переговорів у справі
розмежування.

У склад першої делегації, відрядженої з Мін-
ська до Києва, входили члени Ради БНР Олександр
Цьвікевич як голова та Шимон Рак-Міхайлов-
ський. Їх консультантами були Іван Красковський,
І. Курилович, Язеп Фарботко, Л. Левченко та діячі
Білоруської Народної Організації “Зорка” у Києві.
Головою останньої був діяч білоруського націо-
нального руху І. Красковський, водночас член На-
родного міністерства внутрішніх справ УНР та її
посол у Грузії4.

5 квітня, після майже двотижневого перебуван-
ня у Києві, білоруська делегація була прийнята
на неофіційній зустрічі Михайлом Грушевським,
головою Центральної Ради УНР, та Олександром
Жуковським, міністром військових справ УНР,
і Миколою Любинським, виконуючим обов’язки
міністра закордонних справ УНР. Другого дня
відбулась зустріч з Михайлом Ткаченком, міні-
стром внутрішніх справ УНР5. Переговори торка-
лися питань для білоруської делегації найваж-
ливішої, тобто визнання Білоруської Народної Рес-
публіки. У розмові наголошувалося, зокрема, те,
що БНР, як новий сусід на півночі, може виявитися
для України багато безпечнішим, аніж совєтська
Росія чи Польща. У розмові з міністром військових
справ в уряді УНР намагались збагнути ставлення
української сторони до питання формування біло-
руського війська на території України6. Рекрутація
мала б проводитись головним чином серед
“біженців” з західної Білорусі, які втекли на Ук-
раїну та в глибину Росії у 1915 р. перед наступаю-
чою німецькою армією. На Україні опинилося
також багато військових білорусів, які воювали
у лавах російської армії на Румунському та Пів-
денно-західному фронтах7. У грудні 1917 р. від-
булись військові з’їзди білорусів Румунського
фронту в Одесі та Південно-західного у Києві.
Було навіть видано дозвіл на білорутенізацію
деяких відділів російської армії Румунського
фронту, які до війни стаціонували в Білорусі.
Власне для цього в Одесі було створено Білору-
ський поетапний концентраційний пункт. У плані
було створення такого центру у Києві8.

Вагомою проблемою у білорусько-українських
стосунках була присутність в Україні ІІ корпусу
Війська Польського. Занепокоєння з боку БНР
викликали чутки про рішення вислати польські
відділи з України на Білорусь та з’єднати їх з пе-
ребуваючими в могилівській губернії відділами
І корпусу ген. Ю. Довбур-Мусницького, який від
липня 1917 р. фомувався на Білорусі. Відправ-
лення додаткових польських відділів з України на
Білорусь вважалося Народним Секретаріатом БНР
як зміцнення польської сили на Білорусі та загроза
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для відроджуваної білоруської державності.
Побоювались, що напружена національна і
суспільна ситуація на терені східної Білорусі може
призвести до небажаних польсько-білоруських
сутичок. У такому дусі працювала й більшовицька
пропаганда, наголошуючи, що присутність
польських відділів – це стремління до приєднання
білоруських земель до Польщі, хоча в дійсності
правдивим наміром ген. Довбур-Мусьніцкого було
якнайскоріше залишення території Білорусі та
повернення на польські землі.

Надзвичайна білоруська делегація повідомила
міністра закордонних справ УНР, що будь-які
заходи для висилки польських військ з України
на Білорусь будуть прийняті як акт неприязні з
боку України. Телеграми, в яких закликалось до
негайного усунення І корпусу з Білорусі були
відправлені також до Регентської Ради у Варшаві
та канцлера Німеччини9. Ці радіотелеграми радше
не викликали великого враження, все ж таки
наприкінці травня 1918 р., згідно своїх намірів,
німці обеззброїли відділи І корпусу й перебрали
його окупаційну зону. Польські відділи в Україні,
після поразки під Каневом, також були німцями
обеззброєні та інтерновані. Частина з них, яка
уникнула захоплення, перетнула Росію шляхом на
північ, звідки через Мурманськ переїхала до
Франції.

Білоруській делегації було дано можливість
вислати в світ депешу, в якій інформовано про
проголошення Білоруської Народної Республіки та
про міжнародні переговори, які проводила
надзвичайна делегація. Однак, в перший візит офі-
ційної білоруської делегації домінувало питання
визнання незалежності БНР та намагання
визначити білорусько-український кордон.
Вважалося, що умовою інування БНР як
незалежної держави є визнання її не лише УНР,
але й більшовиками. Підтримку з їх боку
сподівались здобути в Курську з допомогою
українських діячів. У тому місті мали зустрітися
делегати більшовицької Росії та УНР для
усталення перебігу кордону між своїми
державами. Також і білоруси хотіли взяти участь
у тих переговорах, але насамперед хотіли
визначити українсько-білоруський кордон, щоб
супроти більшовиків виступити єдиним фронтом.

Справа перебігу білорусько-українського
кордону, як це незабаром виявилося, стала
ключовою для цих дипломатичних зносин.
Українсько-білоруські стосунки дуже сильно
ускладнились з приводу передання німцями
Україні басейну річки Прип’ять. Полісся
відігравало важливу стратегічну роль з приводу

водної та залізничної комунікації. Цей регіон,
багнистий та слабо розвинений під сільсь-
когосподарським оглядом, був постачальником
деревини та інших лісових товарів. При-
належність цього регіону, а головно його східної
частини, стала головним предметом засідань
кордонної комісії БНР і УНР, яка працювала від
19 квітня 1918 р.

Під час усіх засідань не вдалося прийняти ви-
хідних точок на сході й заході10.  Білоруси
запропонували аби точкою розмежування на сході
прийняти гирло річки Судость до Десни біля
селища Грем’яч. Українці, натомість, за вихідний
пункт приймали Мглин, повітове містечко в
Чернігівській губернії [приблизно 100 км
західніше Брянська – прим. перекл.]. Північні
повіти цієї ж губернії зараховували до України.
Кордонну лінію креслили так: від Мглина вздовж
північного кордону Чернігівської губернії на
південний захід до міста Вєтка на річці Сож в
Гомельському повіті (кільканадцять км північніше
Гомеля – прим. перекл.), до містечка Горваль на
Дніпрі у Річицькому повіті (неподалік гирла
Березини – прим. перекл.) і Загір’я, до сіл,
розташованих у пінічних окраїнах Мозирського
повіту: Комаровичі (південіше річки Ореса – прим.
перекл.) і Мороч при гирлі Морочі до Случа, а
звідти прямою лінією в бік Вигановського озера у
Пінському повіті. Далі поза цей пункт українська
сторона не хотіла проводити кордону – на її думку,
подальшу делімітаційну лінію повинна становити
лінія, узгіднена у Берестейському договорі між
УНР та Центральними державами. Українці по-
кликувались на міжнародний характер підписаних
у Бересті зобов’язань не змінювати перебігу вже
усталених кордонів. Таким чином, при Україні
залишався басейн Прип’яті та залізниця Пінськ-
Гомель. Таке визначення кордону українцями мало
на меті включення згаданої залізниці й за-
безпечення північних кордонів держави у випадку
падіння БНР та необхідності межування у цьому
районі з Польщею або Росією. Тому-то українська
сторона так охоче послуговувалася у цьому
випадку географічним і стратегічним критеріями,
а не етнографічним, який легко могла підважити
білоруська сторона.

Білоруська делегація пропонувала провести
кордонну лінію таким способом: від гирла річки
Судость до Десни біля Герм’яча, вздовж Десни до
столиці губернії Чернігова, далі прямою лінією до
села Дерновичі, розташованого у південній
частині Річицького повіту (сьогодні неіснуюче село
в радіаційній зоні Білорусі, південіше Мозиря,
дещо на захід від річки Прип’яті – прим. перекл.),
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звідти до Злодина, відтак до містечка Столина на
Горині у Пінському повіті. Звідти кордон мав пря-
мувати до столиці повіту Пінська, містечка Дрогі-
чина в Кобринському повіті і далі на захід, до кор-
донів Гродненської губернії. Таким чином при Бі-
лорусі залишався басейн Прип’яті, залізниця
Берест-Брянськ, а також північні повіти Чернігів-
ської губернії.

Пропонований обома сторонами перебіг кордо-
ну, як видно, виразно відрізнявся один від одного.
Тож не дивно, що на другому засіданні мішаної
комісії, яке відбулося 20 квітня, обидві сторони
наводили багато аргументів з обсягу етнографії,
мовознавства, економії та стратегії за державну
приналежність басейну Прип’яті та Гомельщини11.

Наведені пропозиції розмежування, внесені
обидвома сторонами комісії під час двох засідань
були засуджені консультантами білоруської
делегації – І. Красковським та Мітрофаном Дов-
нар-Запольським12. Тоді серед білорусів виникли
дві концепції. М. Довнар-Запольський, І. Кури-
ловіч, Ш. Рак-Міхайловський, І. Красковський
вважали, що переговори з українцями треба при-
пинити або затягувати аж до зустрічі в Курську,
ні в якому разі не погоджуватися на приєднання
басейну Прип’яті до України. В крайньому ви-
падку – відступити трохи території вздовж Десни
на Чернігівщині, але вже Берест та Кобрин повин-
ні безумовно опинитись у межах Білорусі. М. Дов-
нар-Запольський відхилив також стратегічні
вимоги української держави та необхідність мати
в їх розпорядженні дорогу Берест-Брянськ.

Однак, розірвання переговорів або закінчення
їх безуспішно ставило під знаком запитання під-
тримку українців в Курську для домагань біло-
руської делегації супроти більшовицької Росії.
У власному гроні розглядалися два варіанти: або
намагатися отримати підтримку білоруських
концепцій з боку більшовиків, або підтримати
Україну проти більшовиків, за умови, однак, що
та раніше визнає незалежність Білорусі. Третій ва-
ріант, тобто самостійний виступ проти української
та більшовицької делегацій, не розглядався.

Під час внутрішніх засідань білоруських деле-
гатів постали, як вже було сказано, дві концепції:
М. Довнар-Запольський висловлювався за майже
маніфестаційне розірвання переговорів з україн-
цями та наладнання зносин з німцями для здобут-
тя їх підтримки для існування БНР. Інше стано-
вище приймав розсудливий А. Цьвікєвіч. Він
вважав, що переговори з українцями треба про-
довжувати й намагатися здобути їх підтримку
в Курську супроти більшовицької делегації.
Підкреслював, що не можна знеохотити єдиної

держави, яка намагається визнати існування БНР,
продовжуючи з нею офіційні переговори. Він не
бачив можливості здобуття підтримки з боку нім-
ців, позаяк не бачив у них найменшого зацікав-
лення державністю Білорусі.

Пропозиції А. Цвікевича не були прийняті.
Щоправда переговори не були припинені, виріше-
но, однак, аби не приймати зобов’язуючих рішень
щодо перебігу білорусько-українського кордону,
натомість дальші переговори, під приводом хворо-
би голови білоруської делегації, затягувати аж до
конференції в Курську. У той час білоруси збирали-
ся порозумітися без нічийого посередництва з нім-
цями й здобути їх підтримку.

21 квітня відбувся другий тур переговорів13.
Роздратована виразним послабленням А. Цвікеви-
чем та Ш. Рак-Міхайловським динаміки пере-
говорів, українська сторона поставила два конк-
ретні питання, намагаючись прискорити підпи-
сання договору про кордон. Обидва питання тор-
калися вже порушуваних справ: згоди на те, щоб
Вигановське озеро стало західним вихідним пунк-
том до окреслення східного відрізка білорусько-
українського кордону та згоди на залізницю
Пінськ-Гомель у межах української держави.

Другого дня, попри “дипломатичну” хворобу
А. Цвікевича, білоруська сторна була примушена
підписати чотири перші протоколи спільних засі-
дань. Було це вчинено без застережень, позаяк у
четвертому протоколі записано in extenso зміст дек-
ларації білоруської сторони. У ній верифіковано
їх дотеперішнє становище щодо перебігу кордону
згідно з пропозиціями М. Довнар-Запольського14.

Після того білоруські делегати у власному гурті
розглядали дальші кроки. Всі розуміли необхід-
ність розширення міжнародних контактів, різни-
лися, однак, щодо напряму діяльності. А. Цвіке-
вич послідовно старався йти дотеперішнім курсом,
тобто зміцнювання позиції БНР, але без подраз-
нювання стосунків з українцями. Він наголошував
на досягнення дотеперішнього білорусько-україн-
ського співробітництва в економічній та соціа-
льній галузях: у Києві були засновані Білоруське
бюро товарного обміну, Товариство білорусько-
українського зближення, Білоруський комітет
допомоги жертвам війни. Решта членів переваж-
но підкреслювала нещирість з боку членів ук-
раїнської комісії. Звинувачували її за окремі пере-
говори з Центральними державами за спиною бі-
лорусів та використовування переговорів з біло-
руською делегацією для придання собі престижу
й поваги в зносинах з іншими державами.

Без допомоги українців білоруси підготовували
грунт для зустрічі з Альфонсом Муммом фон
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Шварцештайном (Alfons Mumm Freiherr von
Schwarcenstein), німецьким послом в УНР. У візиті,
який відбувся 25 квітня, взяли участь А. Цвікевич
як голова, М. Довнар-Запольський та черговий
консультант – д-р П. Тремповіч, член Білоруської
народної організації у Києві. Білоруські делегати
передали німецькому послу меморіал, в якому
йшлося про історичні традиції Білорусі, зокрема
її зв’язки з західноєвропейською культурою, та про
державні традиції у складі багатонаціональних
держав Великого Князівства Литовського і Речі
Посполитої15. Росія була зображена як держава за-
гарбницька і білорусам чужа.

До чергового засідання спільної комісії, яке
мало відбутися 29 квітня, білоруська сторона була
підготовлена далеко краще. Прийнято рішення до-
вести кінець кінцем до окреслення стику російсь-
кого, білоруського та українського кордонів, а як
вихідний пункт назвати Грем’яч на Десні, при чо-
му не північніше Трубчевська. Передбачувано до-
мовленість з М. Любинським, міністром закордон-
них справ УНР, та Миколою Поршем, військовим
секретарем Центральної Ради, щодо офіційного
виступу білоруської делегації в Курську. Передба-
чено також старання про доступ білоруської деле-
гації до т.зв. твердої лінії сполучення Мінськ-
Москва та Мінськ-Київ16.

Вирішено також не давати відповіді на питан-
ня, поставлені декілька днів тому українськими
делегатами. Збирались взяти ініціативу в свої ру-
ки. Від імені обох комісій білоруська сторона під-
готувала проект “Прелімінарного договору між
УНР і БНР у справі державних кордонів”17. Біло-
руси сподівалися, що підписання цього документа
українською стороною буде принаймні свого роду
гарантією підтримки білорусів супроти більшо-
вицької делегації. У згаданому договорі обидві сто-
рони мали зобов’язатись, що усталення перебігу
кордону між БНР і УНР відбудеться без участі тре-
тьої сторони, тобто совєтської Росії. Ратифікація
домовлень завершиться упродовж місяця після ук-
ладення миру з Росією. Передбачувалось також
отримати гарантії, що уряд УНР підтримає біло-
русів під час переговорів з більшовиками про ви-
знання незалежності БНР та встановлення біло-
русько-російського кордону. Однак, ці наміри не
були українській стороні вже представлені – зус-
тріч, визначена на 29 квітня 1918 р., не відбулася.
Того дня З’їзд хліборобів відібрав Центральній
Раді УНР вотум довіри та водночас передав владу
Павлу Скоропадському, генералу колишньої росій-
ської армії та обрав його гетьманом.

Білоруська делегація вже збиралася до виїзду
з Києва, коли несподівано новий український уряд

висловив бажання співпраці. Це було підтвердже-
но на зустрічі з новим прем’єр-міністром Федором
Лизогубом і міністром закордонних справ Дмит-
ром Дорошенком18. Були прийняті рішення у со-
ціальних та економічних справах: Білоруському
комітетові біженців було надано фінансову до-
помогу, видано згоду на заснування Білоруського
перехідного концентраційного пункту у Києві для
допомоги повертаючим з Росії біженцям. Новий
уряд посприяв також виникненню у Києві Біло-
руської торговельної палати, про що віддавна
клопоталася білоруська сторона. Її керівництво
й організування доручено проф. Митрофану Дов-
нар-Запольському, Базаревичу та Бурячкові. Па-
латі не вдалося, однак, підписати генеральний
договір з українським міністерством торгівлі. Де-
що пізніше Довнар-Запольський найбільшим
досягненням визнав згоду на висилку українського
зерна й цукру до Білорусі в замін за товари лісового
походження19.

Прийнято також заходи у дипломатичній сфе-
рі – уряд Скоропадського призначив консула на
Білорусі в особі А. Квасницького. З білоруського
боку консулом в Україні було призначено П. Трем-
повича. 29 червня, після затвердження Народним
Секретаріатом БНР, він обійняв цю посаду. У серп-
ні білоруським консулом в Одесі, у світлі матеріа-
лів БНР, став С. Некрашевич. Заперечують цьому
українські джерела, вказуючи, що призначення
відбулося з порушенням права, без акредитації.

Головним викликом для білоруської делегації
в Україні залишалася надалі державна приналеж-
ність поліських повітів. Не чекаючи на якісь додат-
кові рішення, українці почали на території Пінсь-
кого, Мозирського, Річицького й Гомелського пові-
тів запроваджувати свою адміністрацію, намага-
ючись інтегрувати спірні території з Україною.
Серед жителів Полісся й Гомельщини стиралися
різні орієнтації державної приналежності. Надхо-
дили листи з проханням приєднатися до Білорусі,
до України, деяка частина жителів хотіла федерації
з демократичною Росією (не совєтською). Ще інші
пропагували більшовицькі ідеї або висловлюва-
лися за проведенням плебісциту20.

Попри декларацію уряду П. Скоропадського
про проведення дальших переговорів у справі роз-
межування, відновлення зустрічей не було. Тому
залишатися білоруській делегації у Києві не мало
більшого сенсу, тим паче, що у Мінську, після дов-
готривалої внутрішньої кризи, відбувалося якраз
формування нового кабінету.

Внаслідок змін у Раді БНР формування нового
кабінету доручено Романові Скірмунту. Він нат-
кнувся на низку проблем і лише у липні міг
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оголосити склад нового уряду, який, однак, не
всіма був визнаний. Створилося майже двовладдя,
якщо у червні вже був створений коаліційний уряд
БНР з Янком Середою на чолі, затверджений
22 липня 1918 р. Цей уряд перебрав повноваження
безпосередньо від Народного Секретаріату І скла-
ду. Головою Ради БНР став Язеп Льосік.

У таких обставинах Роман Скірмунт виїхав до
Києва, щоб там добитися визнання БНР з боку
Німеччини й Гетьманату, однак його візит виявив-
ся невдалим. Р. Скірмунт, землевласник пов’яза-
ний з білоруським рухом, був мало популярним
серед соціалістів. Його пронімецка орієнтація ви-
кликала нехіть значної частини громадянства, а
діяльність зустрілася з критикою й звинувачен-
нями про творення “скірмутовщини” на взірець
“скоропадщини”, тобто гетьманських урядів Пав-
ла Скоропадського, які незабаром виявилися в Ук-
раїні також не дуже популярними21.

Восени на чолі Народного Секретаріату став
Антон Луцкєвіч. Секретаріат перейменовано на
Раду Народних Міністрів. У вересні А. Луцкєвіч,
який виконував також функцію міністра за-
кордонних справ, виїхав на чолі делегації до Києва
щоб добитися врешті-решт визнання незалежності
Білорусі з боку Гетьманату22. Він передбачував
також вручення протестаційних нот Христину
Раковському, який надалі резидував у Києві та
представникам Австрії, Німеччини й Болгарії.

У перші дні перебування в Києві дійшло до
зустрічі членів делегації з заступником міністра
закордонних справ Отто Ейхельманом, а потім
з Дмитром Дорошенком. Переговори торкалися
можливості об’єднання Білорусі з Україною на
засаді встановлення спільного митного кордону,
спільної закордонної політики та спільної органі-
зації війська при збереженні двох територіальних
армій23. Була це спроба вироблення спільного
фронту проти більшовиків, які згідно з додатковою
домовленністю з німцями від 27 серпня 1918 р.
готувилися до захоплення східної частини Білору-
сі. Однак, головним питанням залишалися спірні
повіти на сході.

У серпні 1918 р. при активній участі Дмитра
Дорошенка наступила ратифікація Берестейського
договору, підписаного з Німеччиною, Туреччиною
і Болгарією. Згідно з його постановою західне
Полісся було включено у межі України. Східна
частина цього регіону стала розмінною монетою
Гетьманату у переговорах з більшовицькою Ро-
сією. За словами Х. Раковського українці погро-
жували визнанням незалежності Білорусі, якщо
більшовики не віддадуть Україні східних
поліських повітів24. Делегація Антона Луцкєвіча

вимагала віддати їх Білорусі, в крайньому випадку
залишення їх в руках більшовиків.

Водночас Д. Дорошенко запевняв про сприяння
білоруській справі, давав надію на військову й
фінансову допомогу під час творення білоруських
збройних сил. Однак, ця обіцянка була вислов-
лювана за певних умов: на підтримку Гетьманатом
білоруської державності необхідна була принаймні
мовчазна згода Німеччини. Міністр закордонних
справ України погодився представити білоруські
питання німецькому послу у Києві та німецькому
уряду в Берліні, куди збиралася українська деле-
гація. Вістка про планований виїзд української
делегації до Берліна спонукала А. Луцкєвіча ви-
слати туди свого делегата. У Києві білоруси на-
магались налагодити контакти також з колишніми
депутатами до Думи та членами російських мо-
нархістських організацій. У цій діяльності відби-
валися щораз більші побоювання перед більшо-
виками, але й наслідування урядів Гетьманату.
Ймовірно під їх впливом білоруси почали пода-
вати в офіційних документах назву Білоруська
Держава на зразок гетьманської Української
Держави25.

Наприкінці вересня Антон Луцкєвіч склав офі-
ційний візит Д. Дорошенку та передав йому таєм-
ний меморіал. У тому документі надзвичайна де-
легація Ради БНР зверталася з проханням пред-
ставити німецькому уряду в Берліні правово-дер-
жавний стан Білорусі та отримати відповідь на
основні питання:

1. Яке є відношення німецького уряду у справі
визнання ним державної незалежності та неділи-
мості Білорусі в її етнографічно-історичних кордо-
нах згідно акту Ради БНР від 25 березня 1918 р.;

2. Якщо офіційне визнання незалежності Бі-
лорусі Німеччиною є зараз неможливе, то як ди-
виться німецький уряд на побудову білоруської
державності в майбутньому;

3. Які є можливості верифікації берестейського
договору і додаткових російсько-німецьких узгід-
нень;

4. Яке є відношення Німеччини до творення
білоруських відділів самооборони та їх фінансової
підтримки.

Білоруси прохали також Дорошенка, щоб він
розізнав погляди Німеччини на її стосунки з Біло-
руссю та зносини Білорусі з Україною, Литвою і
Польщею, а також оцінку німецького уряду щодо
внутрішньої ситуації в Білорусі і посприяння візи-
ту у Берліні кількаособової білоруської делегації26.

Восени 1918 р. основною проблемою БНР на-
далі залишалася справа визнання незалежності
Білорусі Україною. Нові надії з’явилися в той час,
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коли 5 жовтня князь Максиміліан баденський,
який очолював перший німецький парламент-
ський уряд, звернувся до президента США з про-
ханням укладення перемир’я та запевнив, що уряд
Райху стоїть на грунті 14 Пунктів президента
Т. В. Вільсона. Покликання нового уряду Райху
породжувало надію на анулювання берестейських
угод, у тому числі також договору між Німеччиною
й більшовицькою Росією про непідтримування но-
вих держав на території німецької окупації.

На початку жовтня білоруська делегація почала
енергійні заходи. Вже 9 жовтня делегацію прийняв
Гетьман, який запевнив про сприяння білоруській
справі. Він підтвердив визнання своїм урядом фак-
тичної незалежності Білорусі та обіцяв прискорити
й офіційне визнання українською Радою Мініс-
трів27. Два дні пізніше А. Луцкєвіч передав Д. До-
рошенку ноту, в якій вимагав більш рішучих кро-
ків у справі визнання незалежності Білорусі. При-
гадував переговори першої білоруської делегації
з урядом УНР. Доказував, що вже сам факт пере-
говорів на тему перебігу державних кордонів з ук-
раїнською комісією була доказом того, що посе-
редньо Центральна Рада акцептувала постання
білоруської держави, що офіційне визнання стри-
мали несприятливі обставини, остаточно нато-
мість зміна уряду в Україні28. Підкреслював, що
також і нинішній уряд якоюсь мірою визнає
державність Білорусі – підтримує взаємні зв’язки,
призвів до покликання консулатів й обміну
консулів. Якщо появилися нові можливості й нова
розстановка сил, А. Луцкєвіч від імені надзви-
чайної делегації ще раз просить міністра закор-
донних справ України розглянути Радою Мініс-
трів справу офіційного визнання Україною неза-
лежності Білорусі. Після довгого очікування членів
делегації прийняв також голова української Ради
Міністрів Ф. Лизогуб. У розмові з ним білоруси
намагались пояснити, чому треба поспішати з офі-
ційною підтримкою білоруської держави29.

Однак, надзвичайна білоруська делегація не
дочекалася реалізації обіцянок і визнання незалеж-
ності Білорусі з боку Гетьманату. Добачаючи без-
результатність своїх заходів, члени делегації прий-
няли 4 листопада рішення про припинення перего-
ворів та виїзд з Києва до Мінська. Якщо на початку
листопада, згідно з додатковою домовленністю, ук-
ладеною 27 серпня 1918 р. між совєтською Росією
і Німеччиною, більшовики почали займати части-
ни Оршанського, Лепельського, Могилівського,
Полоцького й Сенненського повітів, необхідна
була активність в іншому напрямку.

Перед виїздом з Києва, 5 листопада, делегація
залишила Д. Дорошенку останню вже ноту з про-

ханням якнайскоріше визнати Україною незалеж-
ність Білорусі. Пререстерігала у ній, що її пасив-
ність може виявитися згубною не лише для Біло-
русі, але й для України. Совєтська Росія, непри-
хильна до обох держав, вже тим часом входить на
білоруські землі, які залишає німецька армія.

Нова політична ситуація – вибух революції в Ні-
меччині та розвал Австро-Угорщини, позбавили
П. Скоропадського підтримки, влада Гетьманату
кінчилася. Для здобуття підтримки з боку Антанти
14 листопада 1918 р. П. Скоропадський заявив,
що утворює федерацію з не більшовицькою Ро-
сією. У цей же час владу в Україні почали переби-
рати повстанські сили, які прагнули  повалення
Гетьмана. В ніч з 13 на 14 листопада на таємному
засіданні Національного Союзу було покликано
новий уряд – Директорію з Володимиром Винни-
ченком і Симоном Петлюрою на чолі.

Результати спроб налагодженнч дипломатич-
них стосунків Білоруської Народної Республіки з
Українською Народною Республікою та Гетьма-
натом були далекі від очікувань білорусів. Головне
завдання – здобуття підтримки de facto незалежної
Білорусі – залишилось незреалізованим. Обидва
уряди не прийняли також рішення про формуван-
ня білоруського війська. Причина невдач лежала
головним чином у доволі трагічній ситуації обох
державностей, що відроджувалися. Однаково
Центральна Рада Української Народної Рес-
публіки, а потім уряд Гетьманату мусив рахуватися
з головними силами, які підпирали ці крихкі ка-
бінети – Німеччиною. Німці зате зовсім не були
заінтересовані верифікуванням постанов від 3 бе-
резня 1918 р. і підтримкою нових державних орга-
нізмів на своїй окупованій території, а вже біло-
руського питання не трактували поважно. Неста-
більна політично Україна була приголомшувана
черговими переворотами й приходом до влади но-
вих суспільних сил. Навесні на очах білоруської
делегації розпалася Центральна Рада, восени впав
Гетьманат.

Можна поставити питання – наскільки поваж-
но Київ трактував переговори з білоруськими деле-
гатами. Навесні в засіданнях комісії для усталення
кордону з білоруського боку взяли участь члени
Народного Секретаріату і Ради БНР. Українську
сторону, крім Ліхнякевича, представляли мало
відомі діячі, властиво без жодних повноважень.
Однак, треба додати, що на переговори у справі
кордонів білоруська делегація під проводом А. Цві-
кевича, приїхала дуже слабо підготовлена й тому
легко робила суттєві помилки.

Як Центральна Рада, так і Гетьманат визнавали
незалежність Білорусі лише декларативно, нічого
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не роблячи для проголошення офіційного для неї
попертя. Обидва уряди, обмежені Берестейським
договором, неозначеністю свого майбутнього, мог-
ли лише вербально висловлювати свою підтримку
для білоруської державності. Білорусь не стано-
вила сама в собі ніякої мілітарної сили, однак, кра-
ще було мати її за потенційного союзника, аніж
допустити до заключення нею договору з більшо-
вицькою Росією. Можна також було розповідати
на сторінках преси про встановлювані диплома-
тичні зносини України.

Більш рішучу політику супроти БНР провадив
П. Скоропадський. Він вжив енергійних заходів
для зв’язання спірних повітів з Україною. Однак,
намагаючись здобути популярність, довів також
до позитивних рішень у справах не вирішених
Центральною Радою. Сурогатом, зав’язаних ним
дипломатичних стосунків, був обмін консулів та
згода, також на засаді взаємності, на утворення
торговельних палат – білоруської в Києві та ук-
раїнської в Мінську. Це й дало підставу, аби гово-
рити про визнання незалежості Білорусі de jure.
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Оглядаючи розвиток документознавства в Ук-
раїні за останнє десятиліття, можна констатувати,
що воно сформувалося в нашій країні як наукова
дисципліна і має вже певні здобутки. Серед сти-
мулів конституювання цієї наукової дисципліни
основними, на мій погляд, були (і залишаються):
необхідність нормативного та науково-методично-
го забезпечення організації документостворення
та документообігу в органах державної влади, ор-
ганах місцевого самоврядування, підприємствах,
установах та організаціях (далі – установах) в но-
вих умовах їхнього функціонування (тобто після
набуття Україною незалежності); впровадження
в установах систем електронного діловодства та
документообігу (СЕДД); значна потреба у вузівсь-
кій підготовці документознавців, які будуть спро-
можні вирішувати складні завдання, пов’язані з
зазначеними вище інноваціями. Інституалізацію
документознавства, підвищення його соціального
статусу в нашій країні, зокрема засвідчили засну-
вання та діяльність Українського науково-дослід-
ного інституту архівної справи та документо-
знавства (УНДІАСД) Головного архівного управ-
ління при Кабінеті Міністрів України (зараз – Дер-
жавний комітет архівів України), започаткування
і проведення документознавчих досліджень в Інс-
титуті архівознавства та Інституті рукопису На-
ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського, відкриття вузівської спеціальності “Доку-
ментознавство та інформаційна діяльність” і, на-
решті, серед останніх подій – затвердження ВАКом
України наукової спеціальності 07.00.10 “Доку-
ментознавство, архівознавство”, що дає можли-
вість захищати дисертації за результатами доку-
ментознавчих досліджень.

У цілому зміст документознавчих публікацій
останніх років свідчить про чітку диференціацію
документознавства на загальне та спеціальне. Як-
що не брати до уваги вкрай актуальні статті щодо
змісту документознавчої освіти у вищій школі1 ,
то серед небагаточисельних загальнодокументо-
знавчих публікацій привертає увагу монографія
Г. М. Швецової-Водки2 (в якій узагальнено резуль-
тати десятилітніх досліджень автора з теорії доку-
мента), а також результати дискусії щодо струк-
тури документознавства та його меж як наукової
дисципліни у зв’язку із прийняттям паспорта нау-
кової спеціальності 07.00.10 “Документознавство,
архівознавство”3. Порушується питання щодо “пе-

рейменування науки і відповідної навчальної дис-
ципліни про документ у широкому його розумінні
на документологію”4. Слід зауважити, що подібні
пропозиції вже мали місце і раніше, вони варті
уваги, однак, на мою думку, таке виокремлення
доцільне тільки у межах комплексної наукової дис-
ципліни “Документознавство” і як позначення її
розділу “Загальне документознавство”, зважаючи,
що документологія структурно не відрізняється від
напрямків спеціального документознавства5. Ра-
зом з тим, досить сумнівною виглядає можливість
створення у межах документології єдиних концеп-
цій “життєвого циклу документа” або різних су-
купностей документів – потоків чи фондів, врахо-
вуючи специфіку структури, функціонування чи
організації сукупностей видань, службових та ар-
хівних документів. Ефективним може бути роз-
роблення лише теоретичних засад створення
спільних інформаційних ресурсів цих документів.
Вирішення цієї нагальної проблеми знаходиться
на межі з теорією та практикою організації інфор-
маційної діяльності. Безперечно, спектр загально-
льнодокументознавчої (документологічної) проб-
лематики може бути значно ширшим6 і її дослід-
ження значною мірою споріднені із напрямками
спеціального документознавства. Зокрема, як і ра-
ніше, я вважаю, такі наукові розробки можуть бути
пов’язані з вивченням різних видів документів,
специфічних як за характером документної інфор-
мації (наприклад, картографічні), так і за способом
її фіксування та відтворення (аудіовізуальні, елек-
тронні).

Полишаючи проблематику загального докумен-
тознавства, стисло зупинюся на перспективних
напрямках наукових досліджень зі спеціального
документознавства. Одним з таких напрямків за-
лишається опрацювання теоретичних питань. По-
одинокі концептуальні публікації у спеціальному
документознавстві пов’язані, як правило, з нау-
ковими напрямками чи проблемами споріднених
галузей знань. Серед них відзначимо грунтовну
статтю К. Є. Новохатського, в якій критично про-
аналізовано визначення поняття “документ” в за-
конах України7, публікацію Г. М. Швецової-Вод-
ки щодо визначень документа в архівознавстві8, а
також матеріали дискусії, ініційованої її статтею,
присвяченої співвідношенню понять “документ”
та “історичне джерело”9. Перспективним є розроб-
лення питань теорії діловодства, як практичної
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сфери впровадження досліджень спеціального (у
даному разі управлінського) документознавства та
споріднених наукових дисциплін (джерело-
знавства, архівознавства). Деякі аспекти цієї проб-
леми порушені у статті О. М. Загорецької10 .

Вважаю, що помітним явищем в теорії спе-
ціального документознавства, незважаючи на за-
гальний архівознавчий контекст, є стаття Л. Дра-
гомірової з методології визначення і технології
створення оптимальної моделі організації доку-
ментів Національного архівного фонду України*,
де висловлені міркування щодо поняття “доку-
мент”, сутності інформаційної складової докумен-
та, характеристики різних видів документів, по-
будови класифікацій документів, організації су-
купностей документів як інформаційної системи
та історичних джерел тощо11 . Виглядає перспек-
тивною декларована Л. А. Драгоміровою необхід-
ність взаємопов’язаного дослідження, висловлю-
ючись її термінологією, документальних комплек-
сів (наприклад, організаційно-розпорядчий, пла-
новий, обліково-бухгалтерський, звітний тощо) як
елементів первісного фонду (с. 122), що справед-
ливо не тільки для архівних, але й для документа-
ційних (документальних) фондів установ12.

Термінологічні проблеми спеціального доку-
ментознавства можна віднести до ряду “вічних”.
Про це свідчить, зокрема, і зміст публікацій, про
які йшлося вище, та й деяких інших, на які я не
посилаюсь. Еволюція поглядів на визначення по-
нять (та й взагалі на засоби вирішення конкретних
наукових проблем) цілком закономірна. Вона ві-
дображає зрушення як в теоретичному базисі самої
наукової дисципліни, так і у практиці відповідної
цій дисципліні сфери практичної діяльності. Од-
нак, підбиття певного підсумку, фіксація меж пев-
ного етапу розвитку науки так чи інакше є необ-
хідними. Такий етап, зокрема, відбив зміст нової
редакції ДСТУ 2732–2004 “Діловодство й архівна
справа. Терміни та визначення понять” (роз-
роблений УНДІАСД за замовленням Держкомар-
хіву України), затвердженого наказом Держ-
споживстандарту України. Оскільки остаточна ре-
дакція стандарту рік була на затвердженні, а стан-
дарт (за наказом) набуде чинності з 1 червня
2005 р., то можна передбачити, що він втратить
частину своєї оперативної інформації. Залишає
певну перспективу щодо наукового опрацювання
визначень понять, пов’язаних з електронним до-
кументостворенням та документообігом, зміст за-
конів України “Про електронні документи та

електронний документообіг” і “Про електронний
цифровий підпис”. Думаю, що документознавці
та архівісти мають взяти участь також у розроб-
ленні проекту ДСТУ, гармонізованого з ІSО 5127–
2001 “Інформація та документація. Словник” і що-
до цього відповідні рекомендації направлені
УНДІАСД до Технічного комітету стандартизації
“Інформація та документація” (ТК–144) для вклю-
чення їх до плану стандартизації.

Безперечно, що перспективними залишаються
уніфікація та стандартизація не тільки діловодної
термінології, а й технології діловодства, що є тра-
диційним напрямком управлінського документо-
знавства. Разом з тим, під час впровадження на-
ціональних стандартів з діловодства та уніфіко-
ваних вимог до створення управлінських докумен-
тів можливі труднощі, пов’язані з правовим ста-
тусом таких стандартів. Дана ситуація спричинена
нормами Закону України “Про стандартизацію”,
зокрема абзацом першим ст.12, де сказано, що
“стандарти застосовуються на добровільних заса-
дах, якщо інше не встановлено законодавством”.
Наприклад, на цей час в Україні серед норматив-
них документів, що регулюють сферу діловодства,
є “Примірна інструкції з діловодства у міністерст-
вах, інших центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міс-
цевих органах виконавчої влади”, затверджена по-
становою Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 1997 р. № 1153 (далі – “Примірна інс-
трукція з діловодства…”), та національний стан-
дарт України ДСТУ 4163–2003 “Державна уніфі-
кована система документації. Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги
до оформлювання документів” (підготовлений від-
ділом УНДІАСД за замовленням Держакомархіву
України), затверджений та набув чинності за на-
казом Держспоживстандарту України від 7 квітня
2003 р. №  55. В них дещо по різному викладено
вимоги до оформлювання організаційно-розпо-
рядчих документів (ОРД). Зрозуміло, що стандарт
містить більше нових і, сподіваюсь – раціональ-
них, підходів до змісту таких вимог, зумовлених
потребами сьогодення. Однак, у працівників
служб діловодства та державних архівів виникає
питання: який документ у цьому разі застосову-
вати? Безперечно, що “Примірна інструкція…” за
своїм правовим статусом тут має пріоритет і тоді
постає завдання щодо її перероблення і внесення
до неї відповідних змін (не тільки пов’язаних з
оформлюванням ОРД). Перероблення “Примірної
інструкції…” та її затвердження – процес довго-
тривалий і на цей період буде залишатися зазна-
чена правова невизначеність. Водночас за замов-

* Цю статтю я особливо б порадив прочитати прибічни-
кам створення “єдиного фондознавства” як складової доку-
ментознавства.
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ленням Держкомархіву України відділом
документознавства УНДІАСД було розроблено і
видано (на підставі схвалення методичною
комісією комітету) методичні рекомендації щодо
застосування ДСТУ 4163–200313.  Також
УНДІАСД на основі цього стандарту планує за-
вершити у 2005 році підготовку збірника форм
ОРД. Потреба у такому збірнику вже давно є
нагальною, зважаючи на значну поширеність в
країні посібників з різними рекомендаціями щодо
уніфікованих формулярів ОРД, причому часто
копійованих з російських видань, які підготовлені,
зрозуміло, на підставі інших нормативних
документів.

Низку проблем, пов’язаних з правовим регу-
люванням організації діловодства в Україні, має
вирішити відповідний законодавчий акт. Почина-
ючи з квітня 2002 р. працює створена Держком-
архівом України робоча група з розроблення
проекту Закону України “Про діловодство”. Зако-
нопроект (після обговорення варіантів проекту із
зацікавленими установами, його погодження спів-
розробниками, Міністерством юстиції України то-
що) пройшов юридичну експертизу в Кабінеті Мі-
ністрів України, за результатами якої розробникам
було рекомендовано доопрацювати його з метою
розширення предмета правового регулювання. За-
раз робочою групою здійснюється підготовка нової
редакції законопроекту. Закон України “Про діло-
водство” (не виключно, що цю назву буде уточне-
но), на мою думку, повинен: визначити повнова-
ження суб’єктів організації діловодства в країні;
утвердити норму щодо неухильного виконання ос-
новних нормативно-правових актів, спрямованих
на організацію діловодства, зокрема, стандартів
на створення управлінських документів (між ін-
шим, це надасть ДСТУ 4163–2003 статус підза-
конного акта), інструкції з діловодства, номенк-
латури справ в установах незалежно від форми
власності; здійснити законодавче регулювання
питань організації електронного діловодства з
метою уникнення втрат службових електронних
документів, їх інформації, а також змін в цій
інформації; забезпечити права власності установ
на їх документаційні фонди; встановити відпові-
дальність з метою запобігання втрат та несанк-
ціонованого знищення службових документів, зок-
рема під час ліквідації та реорганізації установ то-
що. Прийняття цього закону дасть реальні підста-
ви для перероблення “Примірної інструкції з
діловодства…” та підготовки на її основі інструкцій
з діловодства органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, інших установ. У най-
ближчій перспективі передбачається також пере-

видання ДСТУ 4163–2003, в якому буде враховано
пропозиції працівників служб діловодства уста-
нов, інших фахівців з питань підготовки службо-
вих документів щодо уточнення змісту формулю-
вання окремих вимог до оформлювання ОРД, а
також виправлено помилки, що виникли під час
редакційного опрацювання тексту у видавництві.

Потреба у доопрацюванні “Примірної інструк-
ції з діловодства...” виникне також в результаті
прийняття нормативно-правових актів як підза-
конних щодо законів України “Про електронні до-
кументи та електронний документообіг” та “Про
електронний цифровий підпис”. Ці доповнення
інструкції будуть пов’язані з організацією ство-
рення та обігу електронних документів (далі – ЕД)
у діловодстві, впровадженням систем електронно-
го діловодства14. Слід зауважити, що представники
архівних установ брали участь в обговоренні
проекту “Типового порядку здійснення електрон-
ного документообігу в органах виконавчої влади”,
що подано до Кабінету Міністрів України на зат-
вердження. Взагалі, науковий напрямок, пов’яза-
ний з організацією електронного діловодства, є од-
ним з найперспективніших у спеціальному доку-
ментознавстві. Найактуальнішими завданнями у
межах цього напрямку слід вважати підготовку
нормативних документів, спрямованих на вдос-
коналення діловодства із застосуванням електрон-
ного документообігу в органах державної влади
та органах місцевого самоврядування, норматив-
ного документа, що регламентує організацію збе-
рігання ЕД у діловодстві та архівному підрозділі
органу державної влади, органу місцевого самов-
рядування, підприємства, установи, організації.
Значною мірою створення цих документів буде по-
в’язано (оскільки вказані завдання з реалізації про-
цесів електронного діловодства мають розгляда-
тися у комплексі з проблемою організації елект-
ронних архівів) з розробленням експерименталь-
ної моделі архівного зберігання ЕД, підготовкою
концепції створення архівів ЕД і сертифікатів пос-
тійного строку зберігання і відповідно норматив-
ного документа, буде регламентувати постійне збе-
рігання ЕД в архіві. Слід зауважити, що зазначені
нормативні документи та перспективні розробки
зафіксовані як заходи у проекті “Програми впро-
вадження електронних документів, електронного
документообігу, електронного цифрового підпису,
стимулювання підприємств, установ і організацій,
які впроваджують електронний документообіг”,
що буде наданий Верховній Раді України для зат-
вердження Законом України. Є сподівання, що
прийняття Верховною Радою України цієї Прог-
рами як законодавчого акта з відповідним фінан-
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суванням її виконання, уможливить виконання
передбачених в ній заходів, оскільки, зрозуміло,
що для вирішення таких масштабних завдань
необхідним є залучення, крім документознавців
та архівознавців, творчих колективів низки
науково-дослідних установ, які набули досвід ви-
рішення питань організації створення та обігу
електронної документації, розроблення носіїв для
максимально тривалого збереження електронної
документної інформації.

Необхідно також зауважити, що проблематика,
пов’язана із створенням та застосуванням ЕД, є
однією з найбільш обговорюваних (а звідси ак-
туальною, і разом з цим, дискусійною) світовим
співтовариством архівістів та керуючих докумен-
тацією. Зокрема, найбільше їхнє занепокоєння
викликає відсутність на сьогодні вирішення проб-
леми визначення автентичності ЕД. Серед інших
проблем – встановлення правового статусу ЕД,
розроблення раціональної технології експертизи
їхньої цінності, меж поняття “електронний доку-
мент” тощо15. За думкою авторитетних учених пев-
ні нормативні засади вирішення проблеми автен-
тичності ЕД надають ISO 15489–1–2001(Е) “In-
formation and documentation – Records manage-
ment – Part 1: General” та ISO/TR 15489–2–2001
(Е) “Information and documentation – Records ma-
nagement – Part 2: Guidelines”16.

Слід також зауважити, що пункт третій Резолю-
ції делегатських зборів національних архівістів і
президентів національних професіональних асо-
ціацій, членів Міжнародної ради архівів, з приводу
ХХХV засідання Міжнародної конференції Круг-
лого столу архівів (СІТRА) (Рейк’явік, 13 жовтня
2001 р.) містив рекомендацію всім утворювачам
документів, як публічним, так і приватним, щоб
діловодство, включаючи й електронне, велося
відповідно до умов зазначеного двочастинного
стандарту ISO 15489–2001. Зважаючи на це,
УНДІАСД, як член Технічного комітету стандар-
тизації “Інформація і документація” (ТК–144), по-
дав у 2003 р. до цього комітету пропозицію вклю-
чити даний стандарт до плану розроблення ДСТУ,
гармонізованого з ІSО 15489. Відповідно до цього
плану Державне підприємство “Український нау-
ково-дослідний і навчальний центр проблем стан-
дартизації та якості” замовило УНДІАСД підго-
товку ДСТУ, що буде відповідником зазначеного
ІSО. На цей час в УНДІАСД вже було розроблено
і опубліковано проект концепції впровадження
норм міжнародного стандарту ІSО 15489–2001
“Інформація та документація. Керування докумен-
тацією в Україні” (відп. виконавець І. Є. Антонен-
ко)17. На сьогодні робочою групою підготовлено

першу редакцію проекту модифікованого стандар-
ту-відповідника ІSО, тобто у цьому документі по-
рівняно зі змістом ІSО є так звані технічні відхи-
ли – уточнення, зміни чи доповнення норм ІSО
відповідно до вітчизняного законодавства або ін-
ших нормативно-правових актів, прийнятих в
Україні. Проект стандарту вже погоджено Держ-
комархівом України та Технічним комітетом стан-
дартизації “Інформація і документація” (ТК–144).

Впровадження норм роботи з ЕД та керування
документацією є майбутніми інноваційними на-
прямками практичної діяльності служб діловодст-
ва в Україні. Разом з тим, безперечно, в управлін-
ському документознавстві існує ще багато науко-
вих проблем, пов’язаних з організацією традицій-
ного діловодства. Зокрема, можна вказати на ба-
гатоаспектну проблему експертизи цінності доку-
ментів, вирішення якої знаходиться на межі
документознавства, архівознавства та історичного
джерелознавства*. Українські документознавці та
архівознавці в останній час посилили увагу до
вирішення цієї проблеми, зокрема у контексті
підготовки та впровадження нових “Основних
правил роботи державних архівів України” (К.,
2004), під час розроблення тематики дисертацій-
них досліджень18. З даною проблематикою також
пов’язані перспективні дослідження історії, тео-
ретичних засад, методики підготовки та організа-
ції функціонування у діловодстві переліків доку-
ментів зі строками зберігання19. Особлива актуа-
льність цього дослідницького напрямку зумовлена
вкрай низькими темпами підготовки відомчих пе-
реліків, відсутністю методологічної та методичної
бази цього напрямку практичної діяльності. З ін-
шого боку, збільшення частки економічного
сектора з недержавною формою власності призве-
ло до утворення значної кількості видів докумен-
тів, що раніше в Україні не існували. Це зумовлює
нагальність створення відповідного переліку таких
документів та й у цілому дослідження видів доку-
ментів “комерційної” документації.

Актуальним залишається також розроблення
посібників, спрямованих на наукове та методичне
забезпечення організації діловодства в різних ти-
пах установ. Провідну роль у реалізації даного на-
прямку діяльності, як і раніше, відіграють Держ-
комархів України, центральні та обласні державні
архіви, УНДІАСД. Значна активізація цієї роботи
зумовлена прийняттям другої редакції Закону Ук-
раїни “Про Національний архівний фонд та ар-

* Як на мене, то документознавчий та джерелознавчий
аспекти мають місце і у вирішення питань диференціації за
категоріями цінності архівних документів, визначення ме-
тодики їхнього грошового оцінювання.
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хівні установи”, впровадженням “Основних пра-
вил роботи державних архівів України” (в яких
чітко визначено повноваження архівних установ
щодо управління діловодством), а також більшою
увагою, яка приділяється на засіданнях колегії
Держкомархіву України питанням організації ді-
ловодства і, зокрема, електронного.

Перспективними залишаються історичні доку-
ментознавчі дослідження, зокрема історії діло-
водства в Україні. Слід зауважити, що цьому на-
прямку, завдяки його спорідненості з іншими спе-
ціальними історичними дисциплінами, присвяче-
но значну кількість публікацій. Разом з тим, на сьо-
годні відсутня фундаментальна праця, в якій було
б викладено всі етапи історії діловодства в Україні20.
Є також “прогалини” у дослідженні певних періодів
і, як не дивно, це стосується також ХХ ст., тобто
організації діловодства в УСРР, УРСР21, у тих
регіонах України, що знаходились у 1920–1930-
х роках під владою Польщі, Чехословаччини,
Румунії. Мало вивченими залишаються на сьогодні
питання організації діловодства у часи УНР,
Української Держави, правління Директорії УНР.
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Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики:
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К., 25–26 трав.
2004 р. – К., 2004. – С. 9–11.

4 Кушнаренко Н. М. Складові змісту спеціальності “До-
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Однією з найдискусійніших проблем сучасного
документознавства є визначення структури цієї
науки та її місця серед інших наукових і нав-
чальних дисциплін.

Н. М. Кушнаренко стверджує, що документо-
знавство – це “метанаука для всіх наук документ-
но-комунікативного циклу1”. За її словами, “доку-
ментознавство як інтегративна наукова дисциплі-
на тісно пов’язане із справочинством, книго-, біб-
ліотеко-, бібліографо-, архівознавством, інформа-
тикою тощо”. Як саме пов’язане? В іншому пара-
графі виявляється, що всі зазначені дисципліни
(замість “інформатики” – “інформацієзнавство”)
входять до складу “особливого документознавс-
тва2”. Зауважено, що “за більш широкого підходу
до складу документознавства входять історичне
джерелознавство та музеєзнавство, семіотика,
текстологія, кодикологія та інші науки3 ”, але в
“структурі документознавства” ці науки відсутні4.

Н. М. Кушнаренко поділяє документознавство
на загальне та особливе. Загальне “складається з
трьох розділів”: теорії документа, історії докумен-
та, історії та теорії документно-комунікаційної дія-
льності. До теорії документа подано синонімічну
назву – “документологія”. Разом з тим сам підруч-
ник, який, вочевидь, відображає зміст загального
документознавства, має розділи: “Теоретичні ос-
нови документознавства”, “Характеристика окре-
мих видів і типів документів”, “Документи на но-
вітніх носіях інформації”. Отже, реально загальне
документознавство тут складається з теоретичних
основ і характеристики видів і типів документів.

“Особливе документознавство”, за словами
Н. М. Кушнаренко, складається зі спеціального та
часткового документознавства. До “спеціального”
належать дисципліни, що вивчають “особливості
документів, що є об’єктами бібліотечної, архівної,

Галина Швецова-Водка
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА І ЙОГО МІСЦЕ

СЕРЕД СУМІЖНИХ НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

музейної справи”, але в переліку цих дисциплін
(“бібліотекознавство, бібліографознавство, архіво-
знавство, музеєзнавство, інформацієзнавство”)
названо не конкретні дисципліни, що вивчають
“особливості документів”, а галузі знань, які
мають значно ширші об’єкти вивчення.

Крім того, до дисциплін спеціального докумен-
тознавства Н. М. Кушнаренко зарахувала такі, де
предметом є “вивчення специфіки різних процесів
документно-комунікаційної діяльності”: документ-
не фондознавство, каталогознавство, вчення про
збереження документів, діловодство тощо. Не став-
лячи питання, наскільки обґрунтовано виділення
саме цих дисциплін, зазначимо, що відповідні роз-
діли чи спеціальні наукові дисципліни існують у
межах перелічених вище бібліотекознавства, біб-
ліографознавства, архівознавства, музеєзнавства.
Як вони можуть виокремлюватися не в межах, а
поряд з такими дисциплінами?

Предметом часткового документознавства, за
Н. М. Кушнаренко, є “окремі види та різновиди
документа”. До часткових документознавчих дис-
циплін віднесено книго-, патенто-, карто-, кіно-
знавство, галузеве документознавство тощо. Од-
нак у більшості перелічених дисциплін предметом
вивчення є не тільки особливості відповідного ви-
ду документа. Зокрема, книгознавство – це комп-
лексна наука (або комплекс наукових дисциплін,
за іншими уявленнями), до якої належать окремі
наукові дисципліни, що вивчають процеси ство-
рення та функціонування книги в суспільстві. Во-
на не може бути “частковою” порівняно з бібліо-
текознавством або бібліографознавством.

Зазначені невідповідності вже були помічені ін-
шими авторами (С. Г. Кулешовим, М. С. Слобо-
дяником) і аргументовано критиковані5. Їх можна
було б вже й не згадувати або вважати лише фак-

18 Див. наприклад: Купченко В. П. Науково-методичні за-
сади комплектування державного архіву (на прикладі
Держархіву м. Києва): Автореф. дис. канд... іст. наук /
УНДІАСД. – К., 2004. – 20 с.; Сельченкова С. Експертиза цін-
ності управлінських документів недержавних організацій:
Організаційно-методичний аспект // Студії з арх. справи та
документознавства / Держкомархів України; УНДІАСД; Єв-
ропейський ун-т. – К., 2004. – Т. 11. – С. 133–137.

19 Вона ж. Особливості укладання відомчих переліків до-
кументів зі строками зберігання // Студії з арх. справи та
документознавства / Держкомархів України; УНДІАСД. – К.,
2003. – Т. 9. – С. 133–137; Вона ж. Організаційні та мето-
дичні проблеми створення вітчизняної системи переліків до-
кументів із строками зберігання // Архіви України – 2003. –

№ 4–6. – С. 114–121.
20 Як приклад видання останніх років, що містить мате-

ріали з історії діловодства в Україні, можна навести: Нариси
історії архівної справи в Україні / За заг. ред. Ірини Матяш
та Катерини Климової. – К., 2002. – 609 с.

21 Певні спроби подолання цих “лакун” зроблено в пуб-
лікаціях: Загорецька О. Нормативне та науково-методичне
забезпечення організації діловодства в Україні у 1950–1980-
х рр. // Студії з арх. справи та документознавства / Держ-
комархів України; УНДІАСД; Європейський ун-т. – К.,
2004. – Т. 11. – С. 177–182; Кулешов С. З історії організації
наукових досліджень процесів діловодства в Україні у 1920–
1930-х роках // Там само. – С. 164–167.
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том історіографії питання, що розглядається, якби
вищенаведена позиція не була викладена у під-
ручнику, який до нашого часу активно викорис-
товується як студентами, так і викладачами до-
кументознавства, отже, його зміст є актуальним
і сьогодні.

Розвиток поглядів автора підручника –
Н. М. Кушнаренко – щодо розглядуваного питан-
ня можна простежити за наступними публікація-
ми6. У них наука “документознавство” поділяється
вже не на три, а на чотири частини. Перша – доку-
ментологія. Це – теорія і методологія документо-
знавства7 або тільки методологія документо-
знавства8. Зміст документології в цих публікаціях
практично не висвітлений.

Загальне документознавство тут охоплює “іс-
торію формування документної комунікації, а та-
кож методику та організацію роботи з докумен-
том9” або “історію, типологію, класифікацію до-
кумента, технологічні основи життєвого циклу
документа10”.

На третьому місці тут йде “часткове докумен-
тознавство”, до складу якого входять наукові дис-
ципліни, “що вивчають окремі найважливіші про-
цеси роботи з документом”, а саме: “теорію та тех-
нологію складання документів, їх редагування, ти-
ражування, розповсюдження, захист, обробку, об-
лік, кумулювання, зберігання, використання”. Се-
ред відповідних дисциплін названі: документна
лінгвостилістика, теорія і практика редагування,
діловодство, організація та технологія видавничої
діяльності, бібліополістика, документна статисти-
ка, інтелектуальне право, захист інформації в авто-
матизованих системах, аналітико-синтетична об-
робка документів, документні ресурси, документні
інформаційно-пошукові системи, теорія і техно-
логія зберігання документів, реставрація і консер-
вація документів, електронний документообіг, по-
внотекстові бази даних. Зроблена спроба диферен-
ціювати ці дисципліни відповідно до процесів, які
в них вивчаються, що робить даний перелік пев-
ною мірою систематизованим. Але приналежність
всіх названих дисциплін саме до документо-
знавства, хоча б і часткового, ще не доведена. Ок-
ремі дисципліни на даний час є розділами філо-
логії, книгознавства, бібліотекознавства, інформа-
тики тощо. Вочевидь, у цьому разі ми отримали
уточнення відповіді на питання: які ж саме час-
тини названих галузей знання можна вважати до-
кументознавчими. Тобто вже не все книгознавство,
бібліотекознавство, архівознавство тощо проголо-
шуються документознавчими дисциплінами.

Четверту частину запропонованої нової струк-
тури документознавства становлять дисципліни

“спеціального документознавства”, що виділяю-
ться як за видами документів – картографічне, па-
тентне документознавство, так і за “сферами прак-
тичної діяльності” – архівне, адміністративне,
банківське, бібліографічне, бібліотечне, музейне,
інформаційне. Зазначимо, що серед перших вже
немає книгознавства і кінознавства, (вочевидь, ав-
торка врахувала критику), а серед других названо
не галузі знань у цілому (архівознавство, бібліо-
текознавство тощо), а лише відповідне “докумен-
тознавство”. Однак не зрозуміло, як співвіднося-
ться ці дисципліни “спеціального документо-
знавства” із зазначеними вище дисциплінами
“часткового документознавства”. На наш погляд,
вони не можуть бути окремими, іншими, ніж дис-
ципліни “часткового документознавства”. Скоріше
за все, “спеціальне документознавство”, що виді-
ляється за сферами практичної діяльності, існує
у вигляді відповідних дисциплін “часткового до-
кументознавства”, про що й треба було б сказати.

Певну особливість викладеної у цих статтях
структури документознавства ми бачимо в тому,
що тут йдеться не суто про науку, а про цикл доку-
ментознавчих дисциплін, що виокремлюються в
процесі підготовки фахівців спеціальності “Доку-
ментознавство та інформаційна діяльність”. На
наш погляд, структура науки і структура циклу
навчальних дисциплін – це різні поняття. У деяких
випадках вони можуть збігатися, але може бути й
так, що одна навчальна дисципліна охоплює всі
аспекти науки або, навпаки, весь цикл дисциплін
для певної спеціальності не охоплює науку в ці-
лому. Може бути й такий варіант, коли навчальні
дисципліни виокремлено не за структурою науки
(основними її частинами), а спрямовані на вивчен-
ня різних за значенням і предметом дослідження
об’єктів, процесів, операцій тощо.

Враховуючи ці особливості виділення циклу
навчальних дисциплін, можна зрозуміти, чому в
цих публікаціях вже не йдеться про зв’язки доку-
ментознавства з іншими науками та його місце се-
ред них. Ці теоретичні питання залишаються не
визначеними.

Структуру документознавства і його зв’язки з ін-
шими науками детально розглянув С. Г. Куле-
шов11. За його поглядами, документознавство по-
діляється на загальне (синонімом якого у С. Г. Ку-
лешова є документологія) і спеціальне, що дифе-
ренціюється за видами документів і типами доку-
ментації. Загальне документознавство С. Г. Куле-
шов визначає як “метанаукову надбудову для всіх
наук документально-комунікаційного циклу12 ”.
Шкода, що перелік “наук документально-комуні-
каційного циклу” тут відсутній. Але зміст загаль-
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ного документознавства С. Г. Кулешов визначає
доволі чітко: “документологія це і є загальне до-
кументознавство, яке розробляє питання теорії до-
кумента, вивчає закономірності генезису та ево-
люції документа, загальні для всіх наук проблеми
функціонування документів, практики їхнього
створення і роботи з ними13 ”.

Однак подив, на перший погляд, викликає зау-
важення, що міститься у статті, де С. Г. Кулешов
пояснює, що “документологія не є науковою дис-
ципліною, а лише сукупністю наукових знань,
вибраних з різних наук документально-комуніка-
ційного циклу, та загальнотеоретичних концепцій,
методологічних засад, підходів14 ”. Хіба все пере-
лічене не свідчить про формування саме наукової
дисципліни, хоча й особливого, метанаукового ха-
рактеру?

А може, документологія – це, дійсно, не окрема
наукова дисципліна, а комплекс дисциплін доку-
ментально-комунікаційного циклу, що характери-
зуються, у кінцевому підсумку, спільністю об’єкта,
методологічних засад і теоретичних концепцій?

Структуру загального документознавства
С. Г. Кулешов визначає таким чином: “...воно
складається не з наукових дисциплін, а з таких
розділів, як “Концепції документа”, “Функції до-
кумента”, “Типологія документа”, “Основні етапи
розвитку документа”, “Загальні проблеми створен-
ня, зберігання та функціонування документа” то-
що15. Тут визначено дійсно загальні проблеми, що
стосуються будь-яких документів.

Спеціальне документознавство, за концепцією
С. Г. Кулешова, теж має доволі чітко обмежене ко-
ло дисциплін, об’єктами дослідження яких є певні
види документів і типи документації: управлінське
документознавство, картографічне документо-
знавство, кінофотофонодокументознавство, науко-
во-технічне документознавство, електронне доку-
ментознавство16 . Найбільш розвинутим, “єдиним
на сьогодні конституйованим напрямком спеціаль-
ного документознавства” С. Г. Кулешов визнає уп-
равлінське документознавство, що “сформувалося
з надр теорії і практики справочинства” і до нашо-
го часу називає себе просто “документознавством”,
без указівки на вид документації, що досліджується.

Щодо інших галузей знань, які спеціалізуються
на дослідженнях документів, що розрізняються за
ознаками змісту, зовнішньої форми, номіналів,
жанрів тощо, то їх об’єднання в межах документо-
знавства, на думку С. Г. Кулешова, “навряд чи
можливе17”. У статті підкреслюється, що “книго-
знавство входить до наук документально-комуні-
каційного циклу, але аж ніяк не може бути
напрямом спеціального документознавства18”.

Місце загального і спеціального документо-
знавства серед інших наукових дисциплін харак-
теризується С. Г. Кулешовим як їх “зв’язки” з ря-
дом наук. Для загального документознавства це:
науки документально-комунікаційного циклу, се-
міотика, інформологія, мовознавство, інформати-
ка, філософія, культурологія, соціологія, загальна
теорія комунікації, історичне джерелознавство, іс-
торія писемності, історія культури, загальна теорія
класифікації, психологія19 . Для спеціального до-
кументознавства це: архівознавство, мовознавство
(документна лінгвістика), теорія і практика ме-
неджменту, правознавство, історичне джерело-
знавство, технологія справочинства, інформатика,
інформологія, теорія комунікацій, теорія науково-
інформаційної діяльності, історія справочинства,
дипломатика, неодипломатика, філігранологія (іс-
торія паперу), сфрагістика, палеографія, кодико-
логія тощо. “Зв’язки” означають спільність об’єкта
дослідження (в деяких випадках), спільність проб-
лематики, спільність методів тощо.

Як підсумок, можна сказати, що документо-
знавство одночасно належить до різних циклів
наук. Такий висновок С. Г. Кулешов робить сто-
совно управлінського документознавства20, але
він цілком правомірний щодо документознавст-
ва взагалі.

У навчально-методичному посібнику Н. Б. Зі-
нов’євої21 документознавство характеризується як
фундаментальна і, одночасно, прикладна наукова
дисципліна. Фундаментальні дослідження в до-
кументознавстві спрямовані на вивчення сутності
документування, еволюції форми і змісту докумен-
та, його функцій в соціумі, соціокультурних, ет-
нонаціональних, історичних особливостей доку-
ментування, проблем сприйняття документа, вдос-
коналення семіотичних та семантичних засобів
його вираження. Прикладні дослідження докумен-
тознавства, за Н. Б. Зінов’євою, стосуються пи-
тань класифікування документів, їх індексування,
реферування, створення пошукового образу доку-
мента, організації документообігу, відбору доку-
ментів, їх збереження, пошуку тощо.

Зв’язки документознавства з іншими науками,
на думку Н. Б. Зінов’євої, зумовлені, перш за все,
походженням документознавчих концепцій, зокре-
ма, з книгознавства, фондознавства, науково-ін-
формаційної діяльності, бібліографознавства, нау-
ки про управлінську діяльність. Н. Б. Зінов’єва
вважає, що документознавство становить “орга-
нічну єдність” з наукознавством, архівознавством,
бібліотекознавством, книгознавством, бібліогра-
фією, інформатикою, патентознавством, справо-
чинством тощо22. Водночас з цими науками доку-
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ментознавство збігається лише у певних частинах,
тобто перетинається з ними23.

На думку Н. Б. Зінов’євої, документознавство
є “методологічною платформою” бібліографії24 .
Воно також “включає теоретичні розділи книго-
знавства до власної структури”, але відмежовує-
ться від книгознавства як самостійна галузь знан-
ня. З іншого боку, від документознавства відок-
ремлено як самостійні дисципліни патентознавст-
во та технологія документаційного забезпечення
управління (справочинство).

Складні взаємозв’язки, за думкою Н. Б. Зіно-
в’євої, має документознавство з історичними нау-
ками: історичні документи є об’єктами до-
слідження історіографії, текстології, палеографії,
філігранології, сфрагістики, археографії25. До
суміжних з документознавством наук вона
відносить також “комплекс природничих дис-
циплін, що досліджують проблеми збереженості
документів”26.

Перевагою концепції Н. Б. Зінов’євої є спроба
визначити характер зв’язків документознавства з
іншими науками, але вона недостатньо аргумен-
тована, не показано ставлення до інших концепцій.

Оригінальну концепцію структури документо-
знавства запропонував М. С. Слободяник27. На йо-
го думку, документознавство – це “комплекс нау-
кових дисциплін, орієнтованих на всебічне вив-
чення документа в широкому контексті, а також
різноманітних утворень документів, що формують
документну інфраструктуру суспільства”28. Дореч-
ним, на наш погляд, є зауваження С. Г. Кулешова:
“що це за контекст?”29. Якщо він не визначений,
можливо, про нього не треба згадувати?

У складі документознавства М. С. Слободяник
виділяє, перш за все, документологію – “інтегру-
ючу наукову дисципліну, що має відчутний мета-
науковий характер” “як для документознавчих
дисциплін, так і для споріднених і суміжних наук,
що також вивчають документ як одну із складових
власного об’єкту (бібліотекознавства, бібліографо-
знавства тощо)30”. Документологія характеризу-
ється як наукова дисципліна, що складається з та-
ких частин: 1) теорія документознавства, докумен-
та і документної інфраструктури суспільства; 2) іс-
торія документознавства і документа. До теоретич-
ної частини належить, серед інших, проблема кла-
сифікації документів і аналізу виділених видів і
типів документів.

Інші документознавчі дисципліни М. С. Сло-
бодяник називає спеціальними (вочевидь, доку-
ментологія дорівнюється загальному документо-
знавству). До них належать: теорія документаль-
них комунікацій, теорія документних потоків, до-

кументне фондознавство, електронне документо-
знавство, управлінське документознавство, теорія
та історія діловодства. Як бачимо, одна частина
цих дисциплін сформована відповідно до проблем,
що вивчаються; друга частина – за видами доку-
ментів. Чому саме ці дисципліни виділено серед
спеціальних?

М. С. Слободяник вважає: “Важливою озна-
кою, за якою може формуватись самостійна доку-
ментознавча наукова дисципліна, є функціональна
орієнтація на задоволення специфічних потреб
суспільства й особливості у відокремлених групах
документів, що потребують індивідуалізованого
дослідження”31. Але ця ознака стосується лише
двох визначених тут документознавчих дисциплін.
За якою ознакою виділяються інші – не сказано.

Крім головної ознаки, для відокремлення тієї
чи іншої документознавчої дисципліни М. С. Сло-
бодяник вважає суттєвими такі якості, як “високий
рівень їхньої автономності, можливість виходу
з комплексу і включення до іншої системи наук”,
можливість “формувати власний предмет і вста-
новлювати зв’язки з науками, що не входять до
структури документознавства”. Однак ці власти-
вості дисциплін не можуть бути підставою їх
об’єднання в комплекс документознавчих дисцип-
лін, а лише підставою визначення їх самостій-
ності. Інша річ – “наявність спільних теоретико-
методичних засад, витоків та історії розвитку”, що
й зумовлює знаходження різних дисциплін у єди-
ному комплексі.

Не можна не погодитись із зауваженнями
С. Г. Кулешова щодо невизначеної самостійності
як наукових дисциплін теорії документальних ко-
мунікацій і теорії документних потоків; штучності
об’єднання в “документне фондознавство” вчень
про фонди бібліотек, архівів, діловодства тощо.
Не викликають зауважень лише електронне доку-
ментознавство та управлінське документознавст-
во, хоча перше лише починає формуватися. Отже,
склад комплексу документознавчих дисциплін ще
потребує уточнення. Щодо місця документо-
знавства серед інших наук у концепції М. С. Сло-
бодяника, слід відзначити, що він чітко визначає
“фундаментальну щодо документознавства нау-
ку” – інформаціологію. На жаль, статус цієї науки
на даний час залишається дискусійним (що спра-
ведливо зауважив і С. Г. Кулешов), отже, потрібні
пояснення щодо її трактування. Серед “споріднених
і суміжних наук” М. С. Слободяник називає тільки
бібліотекознавство і бібліографознавство (супровод-
жуючи перелік невизначеним “тощо”). Стосунки з
книгознавством теж не визначені, незважаючи на
те, що книга, дійсно, є документом.
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Деякі уточнення щодо змісту документології по-
дано у наступних публікаціях Н. М. Кушнаренко
і М. С. Слободяника з цього питання32. Докумен-
тологія характеризується як фундаментальна
наукова і навчальна дисципліна, яка суттєво від-
різняється від традиційного (вочевидь, управлін-
ського) документознавства33. М. С. Слободяник
вважає її “інтегрованою науковою дисципліною,
що має відчутний метанауковий характер34”; відмі-
чає “збагачення об’єкта науки за рахунок доку-
ментної інфраструктури суспільства”, що дозволяє
вивчати “особливості документної діяльності у різ-
них соціальних сферах та інституціях35”.

Але залишається не визначеним співвідношен-
ня документології з документознавством. Зокрема,
М. С. Слободяник пише: “Важливим результатом
розвитку документології буде трансформація до-
кументознавства у цілісну інтегровану науку, яка
має яскраво виражений метанауковий характер і ши-
року сферу практичного застосування36 ”. Чи за-
мінить документологія сучасне документознавст-
во, чи залишиться у його складі – не зрозуміло.

Як висновок розгляду різних існуючих на да-
ний час концепцій документознавства можна стверд-
жувати, що в кожній з них є, так би мовити, “раціо-
нальне зернятко”. Концепція Н. М. Кушнаренко
приваблює тим, що тлумачить документознавство
як дуже широку галузь знання, у якій досліджує-
ться все, що стосується документа. Такий підхід
логічно продовжує погляди Поля Отле, засновника
науки під назвою “документація” (або “докумен-
тологія”). Концепція С. Г. Кулешова відрізняється
чіткістю щодо змісту і меж як загального, так і спе-
ціального документознавства. Концепція М. С. Сло-
бодяника привертає увагу до особливих зв’язків
документознавства з наукою про інформацію як
більш фундаментальною. Разом з тим у кожній з
наведених концепцій є слабкі місця, що викли-
кають зауваження. Синтезу набутих знань поки
що не відбулося.

Все сказане вище дозволяє запропонувати ще
один погляд на місце документознавства в системі
наук та його структуру. У чомусь цей погляд спи-
рається на вже існуючі досягнення, але не обме-
жується ними і додає нові положення. Передусім,
пропонуємо трохи змінити точку зору: йти не від
внутрішньої структури документознавства, а від
його місця серед суміжних галузей знання.

На наш погляд, весь комплекс дисциплін, що
досліджують інформацію, можна об’єднати наз-
вою “інформологія” (дослівно: наука про інфор-
мацію). Далі цей комплекс поділяється на такі час-
тини, як теорія інформації, інформатика соціальна
і інформатика прикладна (або комп’ютерна наука).

Інформатика соціальна дорівнюється теорії соціа-
льних комунікацій і може бути інакше названа но-
окомунікологією. В межах останньої можна виді-
лити теорію соціальної інформації і документо-
логію як комплекс наук про документ, який роз-
глядається як засіб передачі соціальної інформації.
Особливе місце посідає наукова інформатика
(наука про науково-інформаційну діяльність), яка
належить до комплексу наук ноокомунікології (со-
ціальної інформатики), але не є повністю відо-
кремленою від документології, частково перети-
нається з нею.

У межах документології виділяємо такі комп-
лексні науки, як теорія журналістики (наука про
підготовку інформації), документознавство (наука
про підготовку документа), архівознавство (наука
про архівну справу), бібліологія або книгознавство
(наука про книжкову справу). Таким чином доку-
ментознавство розглядається як одна з докумен-
тологічних наук, які, у свою чергу, відносяться до
наук ноокомунікологічних та інформологічних.

Ця схема, як і будь-яка, що стосується уявлень
про систему наукових знань, дуже спрощена, умов-
на. Серед різноманітних дисциплін, з якими має
зв’язки документознавство, тут представлено тіль-
ки один зріз: науки інформологічні. Як відомо, са-
ме цей цикл наук поки що не визначений достат-
ньо чітко. Але генетичні зв’язки документо-
знавства з цим циклом незаперечні.

Пропонуємо документологією називати саме
цикл наук про документ, а не окрему наукову дис-
ципліну. Можливо, в межах цього циклу ще повин-
на сформуватися “загальна теорія документології”.

Безпосередньо документознавство пропонує-
ться поділяти на загальне (що стосується будь-
яких документів) і спеціальне (що присвячується
певним видам чи типам документів). У межах за-
гального документознавства можна виділити такі
часткові дисципліни: теорія документа (у тому чис-
лі його типологія та історія), теорія документних
ресурсів, документна лінгвістика, документальні
автоматизовані інформаційно-пошукові системи
(у тому числі документографічні і повнотекстові),
технологія збереження документів. У межах спе-
ціального документознавства виділити: теорію до-
кументних потоків (що стосується опублікованих
документів), управлінське документознавство, кі-
нофотофонодокументознавство, електронне доку-
ментознавство, картознавство, вчення про науко-
во-технічну документацію, вчення про спецвиди
документів. Цей перелік можуть доповнити му-
зичне документознавство, образотворче докумен-
тознавство, інші дисципліни, присвячені конкрет-
ним видам або типам документів.
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Нагадуємо, що структура документознавства як
науки не завжди рівнозначно відбивається в
структурі комплексу навчальних дисциплін, які
присвячені викладанню змісту документознавства.
Деякі часткові наукові дисципліни (як загальні,
так і спеціальні) вже сформувалися і визначилися
як окремі навчальні дисципліни. Деякі існують як
частини інших навчальних дисциплін або дифе-
ренціюються на декілька навчальних дисциплін.

Документознавство у представленому тут виг-
ляді аж ніяк не зазіхає на поглинання ним сфери
наукових досліджень і навчальних дисциплін, які
належать до теорії журналістики, архівознавства
та бібліології, хоча, безумовно, спирається на їх
дослідження і акумулює те, що відноситься без-
посередньо до документознавства.

У сфері навчальної діяльності, під час підготов-
ки фахівців з архівознавства, бібліотекознавства,
видавничої справи, книжкової торгівлі тощо зміст
документознавчих навчальних дисциплін може і
повинен спеціалізуватися. Отже, навчальна дис-
ципліна “Документознавство” (або комплекс нав-
чальних дисциплін) повинна бути спеціалізова-
ною відповідно до того, яким майбутнім спеціа-
лістам вона викладається.

Такими є наші погляди на структуру докумен-
тознавства і його місце серед суміжних наукових
дисциплін. Сподіваємося, що нам вдалося інтегру-
вати позитивні моменти різних концепцій і, част-
ково або повністю, зняти їхні негативні риси, що
викликали зауваження.
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Наталія Кушнаренко
НОВИЙ ЕТАП ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ

Наука – це спеціалізований вид пізнавальної
діяльності, спрямований на продукування нових
достовірних знань. Вона існує в трьох основних
проявах: а) як сукупність знань; б) як спеціальна
пізнавальна діяльність; в) як сукупність соціа-
льних інститутів, що забезпечують виконання та-
кої діяльності1.

Наука про документ як сукупність знань про
документ і документну діяльність через недостат-
ню визначеність власного об’єкта, предмета,
структури, законів, закономірностей, методів і по-
нятійно-категоріального апарату є наукою, яка пе-
ребуває на стадії свого формування.

Науку про документ прийнято називати доку-
ментознавством. Цей термін у своїй основі має
сполучення двох слів – “документ” і “знавство”,
які в поєднанні означають сукупність знань про
документ. Поняття “документознавство” – багато-
аспектне, структурно розгалужене, торкається різ-
них проявів функціонування документа, не має од-
нозначного тлумачення, як, власне, і базове по-
няття “документ”.

Наука про документ у своєму становленні і роз-
витку пройшла декілька етапів, яскравим виявом
яких є формування її назви: документаційна наука,
книго-архіво-музеєзнавство, бібліологія, докумен-
тологія, документалістика, діловодство, загальне
та спеціальне документознавство. Протягом бага-
тьох десятиліть тривають дискусії щодо точного
визначення назви науки, однак і понині це питання
залишається не вирішеним через динамічні про-
цеси диференціації та інтеграції наукових дисцип-
лін, що вивчають документ.

Визначитися щодо її назви не зміг навіть осно-
воположник науки про документ – бельгійський
учений Поль Отле. У своєму “Трактаті про доку-
ментацію” (1934 р.) він використовував декілька
назв: документаційна наука, бібліологія, докумен-
тологія. Учений зазначав: “Ми потребуємо нині
не лише Бібліографії, опису книг, але й Бібліології,
тобто загальної науки і  технології документа.
Знання про Книгу, Інформацію і Документацію
упродовж тривалого часу перебувають в такому
стані, в якому була біологія сто років тому. У той
час існували численні, не пов’язані між собою,
науки про життя, загальним предметом вивчення
яких були живі істоти і життя (фізіологія, ботаніка,
зоологія).

Біологія об’єднала всі ці часткові науки в одну
загальну. Нині стосовно Книги, ми маємо праці
з риторики, бібліотекознавства, бібліографії, кни-

годрукування. Однак ми ще не створили Бібліо-
логію, тобто узагальнюючу науку, в якій би сис-
темно висвітлювалася вся сукупність даних щодо
виробництва, зберігання, розповсюдження та ви-
користання рукописів і документів різного роду.
Ця загальна наука могла б стати могутнім засобом
подальшого осмислення і розуміння основополож-
них засад окремих документознавчих дисциплін…
Необхідно сконцентрувати зусилля на створенні
Бібліології із самостійних наук, вилучивши з них
усі загальні теоретичні і практичні знання. Настав
час запровадження Бібліології – теоретичної, по-
рівняльної, генетичної та абстрактної науки, яка
б охоплювала всі наявні книги і всі форми доку-
ментів. Як соціологія, синтез наук про суспільство,
що сформувалася на базі часткової соціології, як
існує теоретична і прикладна механіка, має бути
створена і Бібліологія – синтез усіх наук про Книгу,
незалежно від будь-яких часткових аспектів ви-
вчення Книги”2. Детальне цитування основопо-
ложних ідей засновника інформатики і докумен-
тології пов’язане з тим, що тривалий час праці
П. Отле були малодоступними для українських
учених. Лише завдяки російському перекладу
вибраних творів П. Отле, здійсненому вперше
у 2004 р., є реальна можливість ознайомитися зі
змістом “Трактату про документацію”3. Заслуга
бельгійського вченого полягає в тому, що він пер-
шим сімдесят років назад обгрунтував об’єктивну
необхідність синтезованої науки про документ.
Згідно з концепцією П. Отле, документологія – це
наука, яка синтезує загальні знання про книгу
і документ, у сучасному розумінні – про опуб-
ліковані і неопубліковані документи. Однак до
реалізації ідеї формування інтегрованої науки
вчені повернулися лише через більше ніж пів-
століття потому.

“Проникнення” документів у всі сфери людської
діяльності – науку, практику, освіту, управління то-
що – зумовило об’єктивне зростання їх типо-ви-
дового розмаїття, формування документних потоків,
масивів, систем документів і  документації. Поняття
“документ” набуває багатозначності. Через перева-
жання процесів диференціації над процесами інте-
грації протягом багатьох століть інтенсивніше роз-
виваються наукові дисципліни, що вивчають спе-
цифіку створення та функціонування окремих видів
і типів документів. Поняття “документ” роз-
глядається в різних концепціях по-різному, фор-
муючи переважно самостійні, хоча й суміжні та спо-
ріднені напрями документознавчих досліджень.
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Питання щодо необхідності формування узага-
льнюючої науки про документ у всіх його проявах
першим із сучасних фахівців порушив російський
учений-енциклопедист Ю. М. Столяров4. По суті,
вчений став фундатором сучасного документо-
знавства як узагальнюючої науки, що синтезує
теоретичні надбання всіх дисциплін документаль-
но-комунікаційного циклу – інформатики, доку-
менталістики, книгознавства, соціальних комуні-
кацій тощо.

Слід віддати також належне представникам віт-
чизняної бібліотечної науки, які у своїй більшості
зрозуміли об’єктивну необхідність широкого розу-
міння поняття “документ” і розвитку документо-
знавства як інтегрованої наукової і навчальної
дисципліни. Зауважимо, що за часів П. Отле саме
бібліотечні фахівці відіграли головну роль у дра-
матичній долі документології, оскільки категорич-
но виступили проти неї5. Нинішні бібліотечні
фахівці мають справу не лише з книгою, а й з
іншими видами і різновидами документів – об’єк-
тами професійної діяльності. Ще більшою мірою
це стосується сучасних документознавців,
спеціалістів у галузі інформації, підготовка яких
здійснюється в межах відносно нової навчальної
спеціальності “Документознавство та
інформаційна діяльність” у вищих навчальних
закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. 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 курсової підготовки діловодів – працівників
канцелярій.

Найвагоміший внесок у розробку загальнодо-
кументознавчих питань зробили Ю. М. Столяров,
Н. М. Кушнаренко, Н. Б. Зінов’єва, С. Г. Кулешов,
Г. М. Швецова-Водка, М. С. Слободяник та ін.6

Слід зазначити, що із загальної теорії документа
(вже п’ятим виданням) Харківська державна ака-
демія культури видала підручник7, а навчальний
посібник – Краснодарський державний універси-
тет культури і мистецтв8. За відсутності фундамен-
тальних наукових праць і широкого розповсюд-
ження навчальних видань, саме підручник
Н. М. Кушнаренко і навчальний посібник Н. Б. Зі-
нов’євої відіграли провідну роль в утвердженні
широкого розуміння документа і документознавст-
ва в науковому, виробничому, освітньому, управ-
лінському просторі країн СНД. Поглибленій
розробці наукових основ документознавства сприя-
ли також монографічні дослідження С. Г. Кулешо-
ва і Г. М. Швецової-Водки9. Зокрема, заслуга
С. Г. Кулешова полягає в теоретичному обгрунту-

ванні процесів диференціації документознавства
на загальне і спеціальне, специфіки управлінсь-
кого документознавства як одного з основних ви-
дів документознавства загалом10. У працях цих ав-
торів значна увага приділяється визначенню функ-
цій, властивостей, ознак документа, питанням кла-
сифікації і типології документів, особливостям ок-
ремих їх видів і типів (зокрема управлінських до-
кументів і друкованих видань), закономірностям
формування і використання документних потоків,
масивів, фондів, ресурсів тощо.

З поглибленням процесів диференціації та
з розвитком наукових дисциплін, об’єктом вивчен-
ня яких є документ, стає очевидним, що вони ма-
ють багато спільних теоретичних положень, які
повторюються в кожній із наук, що вивчають ок-
ремі види документів. Як і за часів П. Отле, вини-
кає необхідність формування інтегрованої наукової
дисципліни, яка б синтезувала загальні знання про
документ.

Для узагальнюючої науки про документ про-
понується декілька варіантів назв: інформаційно-
комунікаційна наука (А. В. Соколов), документа-
ційно-інформаційна наука (Г. М. Щвецова-Водка),
документознавство (Ю. М. Столяров, Н. М. Куш-
наренко, А. А. Соляник, Н. Б. Зінов’єва), а зго-
дом – документологія (Ю. М. Столяров, Н. М. Куш-
наренко)11. Динаміка теоретичних пошуків розви-
вається в напрямі розуміння науки про документ
як комплексу наукових дисциплін документально-
комунікаційного циклу, пізніше – як комплексної
наукової дисципліни, нарешті – як інтегрованої
науки. Ці підходи свідчать про розуміння об’єк-
тивності інтеграційних процесів у розвитку нау-
кових напрямів, що досліджують документ.

На початку 1990-х рр. більшість учених пого-
дилася з пропозицією російського вченого, про-
фесора Ю. М. Столярова, назвати інтегровану нау-
ку про документ документознавством. Саме зав-
дяки його численним працям формується нове ро-
зуміння змісту та структури наукової і навчальної
дисципліни “Документознавство”, яке ґрунтується
на ширшому тлумаченні змісту поняття “доку-
мент” порівняно з традиційним – діловодним,
управлінським12.

Утвердженню інтегрованої науки про документ
сприяв вихід друком у 1997 р. першого видання
підручника “Документознавство”, підготовленого
Н. М. Кушнаренко – професором Харківської дер-
жавної академії культури, який витримав п’ять
перевидань, широко використовується не лише в
Україні, а й у всіх країнах СНД13. Це перший та
єдиний підручник, в якому весь комплекс теоре-
тичних, методичних та організаційних проблем
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документознавства розглянуто як єдине ціле.
У ньому узагальнено теоретичні концепції різних
авторів, подано власну інтерпретацію функцій, оз-
нак, властивостей, класифікації документів, роз-
крито специфіку друкованих та електронних до-
кументів, особливості створення та функціонуван-
ня різних типів і видів документів, документно-
комунікаційної системи суспільства. Розвиткові
науки про документ також сприяли фундаменталь-
ні праці Н. Б. Зінов’євої, С. Г. Кулешова і Г. М. Шве-
цової-Водки14.

Нині існують дві концепції документознавства:
широкого і вузького його розуміння. Перша – вив-
чає документ у широкому, друга – у вузькому зна-
ченнях. Паралельне існування в науковій та ос-
вітній сферах двох документознавств – наук з од-
нією назвою, але з різним змістом, створює двоя-
кий смисл дисципліни, зумовлює певні незруч-
ності, спричиняє полеміку на сторінках періодич-
них видань. Формування якісно нової наукової
дисципліни, яка вивчає документ як цілісність, по-
требує віднаходження адекватної назви, ємнішої,
ніж документознавство/діловодство.

Уточнення назви або перейменування наукової
і навчальної дисципліни є питанням конвенціаль-
ним, яке вирішується домовленістю між фахів-
цями. Існує декілька варіантів віднаходження наз-
ви для науки про документ у широкому значенні:
а) запозичити для її назви зарубіжний лексичний
аналог; б) назвати її загальним документо-
знавством; в) повернути їй базову назву – докумен-
тологія; г) залишити існуючу назву “документо-
знавство”. Кожний із варіантів потребує подаль-
шого осмислення. Слід зважати на те, що на сві-
товому рівні не існує єдиної назви для науки про
документ, як і не існує загального поняття “доку-
мент”, яке тлумачиться по-різному в історичних
дисциплінах, діловодстві, бібліотечній та інфор-
маційній науках. Серед розповсюджених назв: до-
кументація, документика, документологія, доку-
ментографія тощо.

У 1999 р. Ю. М. Столяров запропонував пере-
йменувати документознавство у  широкому розу-
мінні в документологію15. Така пропозиція має по-
зитивні і негативні моменти. Позитивні: запобі-
гання полісемії в назві дисципліни, яка активно
розвивається й осмислює свої предмет і структуру;
зміст нової наукової дисципліни значно відрізня-
ється від традиційного документознавства; орієн-
тує на широке розуміння поняття “документ” як
основного об’єкта дослідження; високий теоретич-
ний рівень узагальнення всього, що стосується до-
кумента; перехід зі статусу прикладної на рівень
фундаментальної наукової дисципліни тощо.

Стримують одностайне сприйняття нової назви
наукової дисципліни – документології певні при-
чини: документознавство в широкому значенні по-
ступово сприймається більшістю “традиційних”
і “новітніх” учених-документознавців; закінчення
“-логія” притаманна теоретичним дисциплінам;
документологію тривалий час вважали теорією до-
кументознавства (Н. М. Кушнаренко)16; уведення
терміна з закінченням “-логія” дещо порушує
прийнятий у науках документально-комунікацій-
ного циклу термінологічний ряд із закінченням
“ знавство” – інформацієзнавство, книгознавство,
патентознавство, архівознавство, бібліотекознав-
ство, бібліографознавство тощо.

У ситуації, що склалася, вважаємо за можливе
закріпити за наукою про документ у широкому зна-
ченні назву “документологія”. За наукою про до-
кумент у значенні документації (управлінська,
адміністративна й інші) залишити назву “докумен-
тознавство”. Між документологією і документо-
знавством як науковими і навчальними дисцип-
лінами існує системне співвідношення – “загаль-
не-часткове”. Це забезпечить паралельний, взає-
мопов’язаний розвиток обох дисциплін.

Нині наука про документ перебуває на етапі
свого активного розвитку: у науковому й освіт-
ньому просторі стверджується широке розуміння
її суті; уточнюються її об’єкт, власний предмет,
структура, методи, закони і закономірності, зв’язки
з іншими науковими дисциплінами; розробляється
понятійний апарат, що формує терміносистему. За
наявністю і рівнем розвитку цих складових можна
визначити статус науки про документ як молодої
науки на новому етапі своєї інституалізації.

Перейменування наукової і навчальної дисцип-
ліни – неформальний акт. Воно передбачає уточ-
нення її суті, структури, зв’язків з іншими дисцип-
лінами документально-комунікаційного циклу
тощо. У цьому зв’язку науковий та освітній інтерес
мають ідеї професора Ю. М. Столярова, викладені
в програмі курсу “Документологія”, який читається
в Московському державному університеті культури
і мистецтв17. Згідно з програмою навчальна дис-
ципліна складається з двох розділів:

І. Теоретичні основи документології.
ІІ. Класифікація документа.
Перший розділ складають п’ять тем:
1. Значення документа. Закони документології;
2. Поняття “документ”.
3. Статусність документа.
4. Соціальні функції документа.
5. Еволюція документа.
У другому розділі, який складається з дев’яти

тем, викладено такі питання:
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6. Основи класифікації документа.
7. Номінаційна складова документа.
8. Матеріальна основа документа.
9. Сигніфікаційна складова документа.
10. Синтакційна складова документа.
11. Конструкція і реквізити книги.
12. Семантична складова документа.
13. Прагмаційна складова документа.
14. Документ як артефакт.
Запропонований курс сприятиме отриманню

студентами цілісного уявлення про види і різно-
види документів, їх суть, соціальну роль, функції,
ознаки і властивості як системного об’єкта.

Новий етап інституалізації науки про документ
потребує системного осмислення всіх її складових.

1 Шейко В. М. Організація та методика науково-дослід-
ницької діяльності: Підручник. – 4-те вид., випр. і доп. /
В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.:  Знання, 2004. – С. 11.

2 Отле П. Библиотека, библиография, документация:
Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка; Пер.
с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др.; Предисл., сост.,
коммент. Р. С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС, Пашков
дом, 2004. – 350 с. – C. 196–197. – (Спец. издат. проект для
б-тек).

3 Там же.
4 Ю. Н. Столяров. Документология: Программа для сту-

дентов, обучающихся по специальности “Документоведение
и документационное обеспечение управления” / Моск. гос.
ун-т культуры и искусств. – М., 2004. – 19 с.; Столяров Ю. Н.
О новой научной дисциплине – документологии – и ее
предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі
тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК /
Харк. держ. акад. культури. – Х., 1999. – Ч. 2. – С. 66–71;
Столяров Ю. М. Соціальні комунікації: розвиток в
інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х.,
2000. – Вип. 2. – С. 4–7; Швецова-Водка Г. М. Документ і
книга в системі соціальних комунікацій / Рівнен. держ.
гуманітар. ун-т. – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с.: іл.; Шей-
ко В. М., Н. М. Кушнаренко. Організація та методика
науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 4-те вид.,
випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 307 с.

5 Отле П. Библиотека, библиография, документация:
Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка. Пер.
с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др.; Предисл., сост.,
коммент. Р. С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС, Пашковдом,
2004. – С. 5. – (Спец. издат. проект для б-тек).

6 Ю. Н. Столяров. Документология: Программа для сту-
дентов, обучающихся по специальности “Документоведение
и документационное обеспечение управления” / Моск. гос.
ун-т культуры и искусств. – М., 2004. – 19 с.; Зиновьева Н. Б.
Документоведение: Учеб.-метод. пособие. – М.: Профиздат,
2001. – 208 с.; Кулешов С. Г. Документознавство: Історія.
Теоретичні основи. – К.: УДНДІАСД; ДАКККіМ, 2000. –
161 с.; Кулешов С. Новий погляд на структуру докумен-
тознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 24–27;
Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч.
посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.; Кушнаренко Н. Н.
Документоведение: Учеб. для вузов. – 5-е изд., стереотип. –
К.: Знання, 2004. – 459 с. – (Высш. образование ХХІ века);

Кушнаренко Н. М. Наука про документ: момент біофуркації
// Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна
діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. (К., 25–26 трав. 2004 р.). – К.,
2004. – С. 9–11; Кушнаренко Н. М. Складові змісту спеці-
альності “Документознавство та інформаційна діяльність”:
питання методології // Бібліотекознавство. Документо-
знавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 15–21; Сло-
бодяник М. Структура сучасного документознавства // Вісн.
Кн. палати. – 2003. – № 4 – С. 18–21; Столяров Ю. М. Від
діловодства – до документознавства, від документознавства –
до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. –
2004. – Вип. 14. – С. 96–104.; Столяров Ю. Н. Второй закон
документологии // Духовна культура в інформаційному
суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., Х., 24 –
25 січ. 2002 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. –
С. 163–166.; Столяров Ю. Н. О новой научной дисциплине –
документологии – и ее предмете // Інформаційна та
культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали
міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад.
культури. – Х., 1999. – Ч. 2. – С. 66–71; Столяров Ю. М.
Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі
// Вісн. ХДАК: Зб. наук. праць. – Х., 2000. – Вип. 2. – С. 4–
7; Швецова-Водка Г. М.  Документ і книга в системі
соціальних комунікацій. – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с.:іл.

7 Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб.  для ву-
зов. – 5-е изд., стереотип. – К.: Знання, 2004. – 459 с. –
(Высш. образование ХХІ века).

8 Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод.
пособие. – М.: Профиздат, 2001. – 208 с.

9 Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні
основи. – К.: УДНДІАСД; ДАКККіМ, 2000. – 161 с.;
Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних
комунікацій. – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с.: іл.

10 Кулешов С. Г . Управлінське документознавство:
Навчальний посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

11 Ю. Н. Столяров. Документология: Программа для
студентов, обучающихся по специальности “Докумен-
товедение и документационное обеспечение управления” /
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2004. – 19 с.;
Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч.
посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.; Кушнаренко Н. Н.
Документоведение: Учеб. для вузов. – 5-е изд., стереотип. –
К.: Знання, 2004. – 459 с. – (Высш. образование ХХІ века);
Слободяник М. Структура сучасного документознавства //
Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4 – С. 18–21; Столяров Ю. Н.
Второй закон документологии // Духовна культура в
інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет.
конф., 24–25 січ. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. –
С. 163–166; Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі
соціальних комунікацій. – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с.: іл.;
Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика
науково-дослідницької діяльності: Підруч. 4-те вид., випр. і
доп. – К.: Знання, 2004. – 307 с.

12 Столяров Ю. М. Соціальні комунікації: розвиток в
інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х.,
2000. – Вип. 2. – С. 4–7.

13 Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. для
вузов. – 5-е изд., стереотип. – К.: Знання, 2004. – 459 с. –
(Высш. образование ХХІ века).

14 Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод.
пособие. – М.: Профиздат, 2001. – 208 с.; Кулешов С. Г.
Документознавство: Історія. Теоретичні основи. – К.:
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УДНДІАСД; ДАКККіМ, 2000. – 161 с.; Швецова-Водка Г. М.
Документ і книга в системі соціальних комунікацій. – Рівне:
РДГУ, 2001. – 438 с.: іл.

15 Столяров Ю. Н. О новой научной дисциплине – доку-
ментологии – и ее предмете // Інформаційна та культуроло-
гічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф.
до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. – Х., 1999. –
Ч. 2. – С. 66–71.

Вирішення актуального завдання сьогодення
щодо переведення економіки держави на шлях ста-
більного і динамічного розвитку зумовлює внесен-
ня певних змін у механізм формування та реалі-
зації програми комплексного документаційного за-
безпечення менеджменту. В сучасній економічній
науці розрізняють різні види менеджменту: інно-
ваційний, стратегічний, інвестиційний, фінансо-
вий, виробничий тощо. Аналізуючи зміст кожного
з них, слід звернути увагу на те, що загальною
рисою для них є необхідність постійного забезпе-
чення інформацією.

Менеджмент, як відомо, є безперервним со-
ціально-економічним та організаційно-технологіч-
ним процесом, що здійснюється за допомогою різ-
номанітних методів, підходів і засобів для досяг-
нення визначених економічних, наукових, соціа-
льних або інших результатів. Реалізація цього про-
цесу може мати позитивний результат лише за
наявності певних відомостей про стан та поведінку
системи управління. Однак, у своєму розвитку, су-
часний менеджмент наштовхується на жорсткі ін-
формаційні бар’єри. Виникає парадоксальна си-
туація, коли поряд з “надмірністю” знань відчу-
вається дефіцит необхідної і доступної інформації.

Інформація в менеджменті є важливим ресур-
сом – вона дозволяє правильно орієнтуватись у
конкурентному середовищі, яке постійно змінює-
ться, прогнозувати і аналізувати його, планувати
найбільш доцільні управлінські дії, організовувати
і контролювати їх виконання обліковувати, розра-
ховувати тощо. Менеджмент стає ефективним тоді,
коли за наявності мінімальних за обсягом, але важ-
ливих за змістом первинних джерел інформації,
можуть бути прийняті рішення відповідно до виз-
начених цілей. Ось чому одним з головних чин-
ників організації високоефективного менеджменту
стає інформація, що надана своєчасно, у достат-
ньому обсязі та в доступній формі.

Найпоширенішою формою представлення ін-
формації у сфері менеджменту є документ. Пер-
шочергові заходи, що забезпечують інформаційні

потреби менеджменту, полягають у відборі й ана-
лізі різних джерел інформації, їх систематизації,
надання їм загальноприйнятих форм сприйняття,
доведення до користувачів, підготовка для по-
дальшого зберігання. Завдання щодо проведення
таких видів робіт у більшості установ державного
сектору економіки традиційно вирішують у межах
організації діловодства. Водночас, існує проблема
інформаційного забезпечення процесів управління
якісною документацією, тобто йдеться про ство-
рення змістовно-концептуальної моделі сучасного
управлінського документа. Ключового значення
при цьому набуває необхідність уточнення сут-
ності понять “діловодство” та “документаційне за-
безпечення менеджменту”.

Поняття “діловодство” розуміють як певну ор-
ганізацію роботи з документами в традиційних уп-
равлінських структурах. Тобто, діловодство – це
суто визначений процес організації роботи з вже
створеними документами, основною метою якого
є регулювання їх руху, з точки зору доцільності і
раціональності, а також здійснення контролю за
ними у межах конкретної управлінської системи.
Окремою ланкою при цьому є процес створення
самого документа, тому що в менеджменті голов-
ною метою створення документа є не укладання
певної уніфікованої форми, а професійне (творче)
укладання тексту, як основного елементу, що має
важливе значення для процесу прийняття управ-
лінських рішень. Внесення укладених фахівцями
текстів у відповідні уніфіковані форми – преро-
гатива технічного персоналу діловодних служб
і нічого спільного зі створенням документа (в
проблемно-логічному розумінні цього поняття) не
має. На жаль, жорсткі регламенти, притаманні ді-
ловодним процесам, не можуть задовольнити су-
часне різноманіття інформаційних потреб менедж-
менту. Виходячи з інформаційного навантаження
на управлінський документ, на нашу думку, доку-
ментаційне забезпечення менеджменту є більш
ширшим поняттям, і включає, поряд з діловодст-
вом, процес документування управлінських дій з

Наталя Гончарова
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ:

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

16 Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. для
вузов. – 5-е изд., стереотип. – К.: Знання, 2004. – С. 153–
154. – (Высш. образование ХХІ века).

17 Ю. Н. Столяров. Документология: Программа для сту-
дентов, обучающихся по специальности “Документоведение
и документационное обеспечение управления” / Моск. гос.
ун-т культуры и искусств. – М., 2004. – 19 с.;
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метою прийняття найбільш ефективних рішень.
Використання цього системного поняття в сучас-
ному менеджменті потребує розроблення принци-
пової концепції з визначенням якісно-кількісних
характеристик документа, як носія інформації на
всіх рівнях управління.

Кінцевим результатом будь-якого менеджменту
є досягнення конкретної мети, яка може бути
представлена певними якісно-кількісними харак-
теристиками. Цей процес потребує використання
різноманітних видів ресурсів, в тому числі й ін-
формації, яка міститься в документах. Така сут-
ність документа, і в першу чергу, управлінського
документа, наділяє його якостями, що притаманні
матеріальним об’єктам, що за певних умов можуть
створювати додаткову вартість або сприяти появі
нових товарів і послуг.

Повертаючись до характерної ознаки управлін-
ського документа, як ресурсу, слід звернутись до
загального тлумачення самого поняття “ресурс”,
а саме, ресурс – засіб, можливість, джерело або
запаси будь-чого [Словарь иностранных слов. –
М., 1990. – С. 442]. Тобто, документ, як мате-
ріальний об’єкт і носій інформації, безумовно,
охоплюється загальним визначенням ресурсу.
Крім того, документ, як ресурс, має конкретні
якісні та кількісні характеристики. Так, під час
створення управлінського документа, якість якого
б відповідала сучасній системі управління, врахо-
вують вимоги щодо повноти та достовірності
інформації, можливості її своєчасного отримання
у необхідній формі та узгодженості з чинним за-
конодавством. Визначення кількісних характерис-
тик сучасного управлінського документа пов’яза-
ні, по-перше, з використанням загальноприйнятої
методики обчислювання обсягів інформації, по-
друге, з розрахунками витрат на створення та оп-
рацювання інформації в певних управлінських
процесах. Управлінський документ, безумовно, в
конкретних обставинах має потенційну можли-
вість використовуватись як товар, тобто бути про-
дуктом праці, створеним для продажу. Вартість
такого товару покупцем і продавцем можуть
сприйматися по-різному. Так, для одного виду
управлінської діяльності використання документ-
ної інформації, як ресурсу, проявляється у під-
вищенні якості товарів та послуг, а для інших – в
удосконаленні структури виробництва, методів
організації управління і стимулювання праці. Таке
поєднання кількісно-якісних властивостей стає
суттєвою перешкодою на шляху визначення конк-
ретних вартісних показників управлінської доку-
ментації. В основу ж ціноутворюючого чинника
управлінської документації, на наш погляд, має

бути покладено метод визначення споживчої
вартості цього виду товару.

Сучасний документ, що функціонуює в управ-
лінському середовищі, потре6ує вироблення від-
повідної стратегії керування цим ресурсом. З точки
зору визначення інформаційного ресурсу, як по-
тенціалу, слід зазначити, що він має такі складові:

· змістовну;
· організаційну;
· матеріально-технологічну;
· кадрово-персоніфікаційну.
Змістовна складова характеризується наяв-

ністю інформаційної ємності і відсутністю ен-
тропії управлінського документа, як джерела ін-
формації. Вона повинна, перш за все, відповідати
таким ознакам, як достовірність і повнота ін-
формації. Цю складову можна вважати складовою
нагромадженого масиву інформації з метою
формування документаційних баз даних для
подальшої реалізації, у тому числі як товару чи
послуги.

Організаційна складова містить певні правила
та вимоги щодо структурної побудови і організації
документаційного забезпечення менеджменту різ-
номанітних систем і рівнів управління. На наш
погляд, організаційна складова сьогодні повинна
бути спрямована на створення конкретної міжві-
домчої організаційно-економічної структури інно-
ваційної спрямованості з визначеним складом пов-
новажень і спроможністю для надання послуг під-
приємствам, установам, організаціям різних форм
власності з питань документаційного забезпечення
їх діяльності. Першочерговими видами послуг цієї
інноваційної структури можуть стати: розроблення
повного або часткового програмного забезпечення
документування менеджменту; підготовка та пе-
репідготовка фахівців для роботи з цим програм-
ним забезпеченням; надання консультацій корис-
тувачам; здійснення моніторингу використання
програмного забезпечення у практичній діяльності
користувачів.

Матеріально-технологічна складова передба-
чає перетворення інформації на матеріальні об’єк-
ти з метою подальшого використання їх як товарів
чи послуг. Сутність цієї складової може розгляда-
тись як певний поштовх в напрямку формування
нового виду товару. Просування інформації в
певному середовищі з подальшим доведенням її
до користувачів, потребує проведення комплекс-
них маркетингових досліджень відповідності якіс-
но-вартісних характеристик товару, що пропону-
ється, потребам швидкої динаміки сучасного ме-
неджменту. Під час створення управлінського
документа, як конкурентноспроможного товару,
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необхідно застосовувати стратегію забезпечення
позитивного іміджу цієї діяльності, що, на нашу
думку, потребує державної підтримки шляхом
формування і реалізації міжвідомчої цільової
програми.

Кадрово-персоніфікаційна складова повинна
забезпечувати вирішення подвійного завдання.
Кожна людина може виступати як об’єкт і суб’єкт
діяльності у створенні та використанні інформації.
Ось чому кадрова складова, по-перше, спрямована
на реалізацію здібностей певного соціуму щодо
створення конкретного продукту і доведення його
до користувачів, по-друге, характеризується мож-
ливостями певного соціуму сприймати, ефективно
переробляти інформацію, що міститься в докумен-
тах, для підготовки, прийняття і виконання управ-
лінських рішень. Ця складова підпорядкована ці-
льовим завданням щодо формування професій-
них кадрів, які мають здійснити інноваційний
розвиток документаційного забезпечення ме-
неджменту.

Адекватність формування та реалізації складо-
вих науково-технічного потенціалу відносно доку-
ментаційного забезпечення менеджменту, значним
чином підкреслює міру важливості визначення цієї
діяльності як спеціальної управлінської категорії
з подальшим розробленням механізму організації
і керування. Для формування організаційно-мето-
дичної бази реалізації ефективного менеджменту

і документування основних процесів його функ-
ціонування, на наш погляд, необхідно створити і
забезпечити:

· організацію адекватного документування уп-
равління, яке базується на традиціях, правилах
і нормах, що склались;

· нормативно-правову регламентацію процесів
реалізації основних функцій сучасного менедж-
менту разом з формуванням відповідних вимог
у законодавстві;

· уніфікацію і стандартизацію нових систем
документації;

· розроблення програмних засобів щодо опти-
мізації документопотоків, відповідно до рівнів
і завдань документаційного забезпечення ме-
неджменту;

· створення багаторівневих документаційних
баз даних та інформаційно-пошукових систем;

· створення умов для комерціалізації процесів
документаційного забезпечення менеджменту;

· створення системи підготовки фахівців в сфері
документаційного забезпечення менеджменту.

Цілеспрямована діяльність в напрямку реалі-
зації цих заходів, на  нашу думку, дозволить у
стислі строки здійснити інституалізацію докумен-
таційного забезпечення менеджменту як нової уп-
равлінської категорії і створити механізм його
ефективного застосування в сучасних еконо-
мічних умовах.

Юрій Палеха
ДО ІСТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ДЕРЖАВНОМУ АПАРАТІ

УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917–1918 РР.
Державний устрій і діловодство у державно-

му апараті Центральної Ради. Революціоналізація
Російської армії, фактично її неспроможність
продовжувати бойові дії на фронті, події в Пет-
рограді наприкінці лютого 1917 р., зречення від
престолу Миколи II ознаменували початок краху
Російської транснаціональної імперії, який згодом
призвів до її розпаду і становлення національних
держав на колишніх російських “окраинах”.

Лютнева буржуазно-демократична революція
активізувала політичне життя і в Україні. У березні
1917 р. на зборах представників українських ор-
ганізацій і угруповань було обрано ініціативну
групу, яка стала основою Української Центральної
Ради. Статус представницького органу їй було на-
дано у травні цього ж року Всеукраїнським з’їздом.
У квітні на Першому Всеукраїнському військовому
з’їзді та на Першому Всеукраїнському селянському
з’їзді Українська Центральна Рада (УЦР) була
визнана єдиним державним керівним органом.

Для визначення складу та функцій служб діло-
водства уряду необхідно коротко охарактеризувати
структуру цього вищого органу управління рес-
публіки.

Оперативне керівництво поточною роботою
в період між сесіями Центральної Ради було покла-
дено на Комітет УЦР, який у липні 1917 р. було
перейменовано у Малу Раду. Для вирішення
окремих справ і підготовки питань на розгляд сесії
були створені постійні і тимчасові комісії.

Після проголошення в червні 1917 р. І Універ-
салу, яким було поставлено вимогу домогтись ав-
тономії України, на засіданні Комітету Централь-
ної Ради було створено Генеральний секретаріат,
головою якого було обрано В. Винниченка. Для
здійснення діловодних операцій у апараті
управління у складі Генерального секретаріату
функціонували секретаріати: внутрішніх, фінан-
сових, міжнаціональних,  продовольчих,
земельних, військових і судових справ; було
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введено також посаду Генерального писаря, який
і відповідав за стан діловодства1. З прийняттям
16 червня 1917 р. Малою Радою “Статуту Ге-
нерального секретаріату” останній отримав статус
вищого органу управління в Україні і став важ-
ливим елементом здійснення політики Цент-
ральної Ради2.

Одночасно з формуванням вищих органів зако-
нодавчої і розпорядчої влади в Україні створюва-
лась власна система діловодства оскільки від її чіт-
кої організації залежало налагодження нормаль-
них зв’язків між центром і провінцією, а також
своєчасне доведення постанов, законів і розпоряд-
жень центральної влади до місцевих рад і насе-
лення республіки. Серед перших в цьому плані
заходів Центральної Ради було створення канце-
лярії. Штат канцелярії Центральної Ради складав-
ся з керівника, його товариша (заступника) і пра-
цівників п’яти відділів: загального, кодифікацій-
ного, виробничого, господарського, бухгалтерії
і бібліотеки. Загальний відділ, у свою чергу, мав
такі підрозділи: канцелярію, відділ стенографістів,
відділ особових справ, адресне й інформаційне
бюро, експедицію. При кодифікаційному і вироб-
ничому відділі було сформовано інформаційний
орган “Редакція Вістей Центральної Ради”. Гос-
подарському відділу підпорядкували друкарню3.

Порядок роботи штатних співробітників канце-
лярії УЦР визначався статутом. Комітет співро-
бітників канцелярії складався з голови, його то-
вариша, секретаря, шести членів і трьох кандида-
тів, які в разі відсутності членів комітету мали
право вирішального голосу. Комітет керував усіма
внутрішніми справами канцелярії. Він мав право
визначати (змінювати) функції співробітників
канцелярії, вносити пропозиції щодо встановлення
розміру їхньої заробітної плати на розгляд загаль-
них зборів, опікуватись поліпшенням матеріаль-
них і моральних умов праці, пропонувати загаль-
ним зборам відстороняти від виконання обов’язків
працівників за дії, несумісні з перебуванням на
державній службі4.

Канцелярії були створені також при всіх гене-
ральних секретаріатах. Їхній персональний склад
свідчить, що канцелярські службовці залежно від
кваліфікаційного рівня поділятись за розрядами:
першим, другим, третім5...

Одним із перших заходів Центральної Ради
було переведення діловодства на українську мову.
Це було рішучим кроком, оскільки до цього в Ук-
раїні, як і в інших регіонах Російської імперії, офі-
ційне діловодство здійснювалося російською мо-
вою. Вже на одному з перших засідань Централь-
ної Ради 12 березня 1917 р. була прийнята поста-

нова про те, що “мовою, якою Рада почне зверта-
тись до народу, є українська”6. Українська мова
почала вживатись в офіційних стосунках і з Тим-
часовим урядом у Москві. Так, коли 19 травня
1917 р. до Києва прибув військовий міністр О. Ке-
ренський для проведення переговорів з Радою,
виступ М. Грушевського було підготовлено україн-
ською мовою7.

Для Центральної Ради, яку очолили видатні
представники української інтелігенції, котрі від-
чували за царату всю тяжкість принизливого став-
лення до українців, з самого початку характерною
рисою була повага до інших нації і народів, що
проживали в Україні. “Державу ми розуміємо як
вільну спілку рівноправних та рівноцінних націй,
серед яких не повинно бути ні гнобителів, ні гноб-
лених”, – зазначалось в декларації Ради Товарист-
ва українських поступовців (ТУП) “Наша плат-
форма”, що репрезентувала тогочасну українську
еліту8. Одним із головних принципів української
автономії, як було відзначено в резолюції Україн-
ського національного з’їзду, який відбувся 6–
8 квітня 1917 р., стало повне забезпечення прав
національних меншин, що живуть в Україні.

З цією метою постановою від 16 липня 1917 р.
“Про Статут Генерального секретаріату” при сек-
ретареві зі справ національностей було передба-
чено три посади товаришів секретаря, які відсто-
ювали  інтереси найбільш чисельних
національних меншин в Україні, а саме – росіян,
євреїв і поляків. Всі вони мали право вирішаль-
ного голосу в Генеральному секретаріаті зі справ
нації, яку й представляли9.

В січні 1918 р. Генеральний секретаріат було
реструктуровано в Раду Народних Міністрів і сфор-
мовано окремі міністерства: Міністерство велико-
руських справ, Міністерство польських справ і Мі-
ністерство єврейських справ. Враховуючи інтереси
неукраїномовного населення, Центральною Радою
було проголошено: “Всі закони, адміністративні
приписи і постанови, проголошені українською
мовою, повинні друкуватись також російською, єв-
рейською і польською мовами10”.

Перехід на здійснення діловодства українською
мовою в ті часи було нелегкою справою внаслідок
русифікації державних службовців, яка проводи-
лась “делікатним способом” ще з часів становлен-
ня Російської імперії, та наявністю проблем з вик-
ладанням української мови у вищих навчальних
закладах і бойкотування української мови тодіш-
ньою професурою. У зв’язку з цим Генеральним
Секретаріатом у листопаді 1917 р. було підготов-
лено звернення “До всіх державних і судових
установ Української Народної Республіки”. У
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цьому документі Генеральний Секретаріат
вимагав приймати документи, підготовлені тільки
українською мовою і попереджав, що буде “слідку-
вати за тим, щоб права української мови на
території України не порушувались”11. Одночасно
Генеральний секретаріат обіцяв надавати допо-
могу всім членам уряду, хто цього потребує “в
справі кращого ознайомлення з українською мо-
вою і офіційною термінологією”12.

У ході щоденної роботи формувались нові
форми і методи діловодства щодо підготовки
постанов, рішень і законів. Так, 19 листопада
1917 р. була підготовлена постанова “Про тимча-
сову форму публікації законів”. До неї додавався
порядок підготовки нормативно-розпорядчих до-
кументів, де вказувалось: “Спочатку має бути за-
головок. Потім день, місяць, рік, коли Центральна
Рада прийняла закон або постанову, далі йде текст
документа, а нижче повинно йти підтвердження:
“З першоджерелом протоколу згідно”, яке засвід-
чується підписами голови, товариша голови і сек-
ретаря”13. Закони Тимчасового уряду на території
Української Республіки відповідно до постанови
УЦР від 16.07.1917 р. Урядовому Віснику14”.

Після реорганізації урядових структур секрета-
ріат Генерального Писаря отримав назву Мініс-
терство Генерального Писаря. Зазначене мініс-
терство не мало визначеного кола завдань, які
потрібно було б вирішувати, та інститутів держав-
ної влади, діяльністю яких необхідно було б керу-
вати. Затвердження законодавчих актів залишалось
прерогативою представника законодавчої влади15.

Враховуючи зазначені недоліки, у квітні 1918 р.
було підготовлено законопроект “Про ліквідацію
Міністерства Генерального Писаря”, в якому для
керівництва справами Ради Народних Міністрів
вводилась посада розпорядника, призначення на
яку затверджувалось Радою. Зазначена посада бу-
ла відповідною рівню Директора Департаменту
Міністерства, хоча розряд (клас) і зарплата більше
були такі ж як у товариша міністра. Згідно з поса-
довими функціями розпорядник керував діловод-
ством Ради Народних Міністрів, а також юридич-
ним, редакційно-інформаційним та публікаційним
відділами16.

Публікація законодавчих актів Центральної
Ради, а також їх кодифікація покладалися на Дер-
жавного Секретаря, якого обирала Центральна Ра-
да. Випуск періодичного видання “Збірник Зако-
нів Республіки”, що містив тексти постанов і роз-
поряджень уряду, став прерогативою Генерально-
го Суду17.

Постійні зміни режимів, обставини революцій-
ної боротьби, бойові дії негативно вплинули на

поточне діловодство центральних установ. Майже
не збереглись протоколи засідань Великої і Малої
Центральної Ради, документи Генеральних секре-
тарів та Народних Міністерств. На окрему увагу
заслуговує стан діловодства Південно-Західного
та Румунського фронтів, яке опинилось практично
без контролю. Ще 11 січня 1918 р. на вимогу
О. Грушевського (молодшого брата М. С. Грушев-
ського) військовий міністр видав спеціальний
наказ щодо поліпшення організації діловодства
у військах й збирання архівних документів з історії
світової війни18. У наказі було докладно розписано
всі необхідні для цього види та категорії
документів: “Журнали військових дій, оперативні
накази щодо військових подій оперативного, від-
читного і розвідуючого характеру, відчити про
санітарне становище військ, суточні та інші кар-
тографічні роботи, включаючи матеріали вибор-
чих органів, необхідно здавати в архів”19.

Діловодство у державному апараті часів
Гетьманщини. Наприкінці березня – на почат-
ку квітня 1918 р. багатьом здавалось, що Україна
поступово минає період жорстоких випробувань.
Здавалося, що Центральній Раді залишилось
тільки займатись вільною демократичною за-
конотворчістю. Проте все виявилось значно
складнішим.

29 квітня 1918 р. стався переворот, який очо-
лив нащадок давнього гетьманського роду, гене-
рал П. Скоропадський. Ця подія поклала край
більше ніж річному існуванню Центральної Ради.
Цього ж дня були оприлюднені перші державо-
творчі документи: “Грамота до всього україн-
ського народу”, якою передбачався тимчасовий
характер надзвичайних повноважень до скли-
кання Українського Сейму, і “Закон про тимча-
совий устрій України”, який ознаменував конс-
титуційну основу нового режиму й перехід до од-
ноосібної влади; замість УНР з’явилася назва
“Українська держава”.

У Грамоті гетьман П. Скоропадський заявив,
що взяв на себе “...всю повноту влади; УЦР і всі
земельні комітети розпускаються, але всі урядовці
повинні продовжувати працю, поновлюється пра-
во приватної власності тощо”. Наприкінці цього
документа було зазначено: “Передбачаю всю труд-
ність стоючої переді мною праці і молю Бога дати
мені силу, аби гідно виконати те, що вважаю своїм
обов’язком перед рідною Україною в сучасний і
критичний для неї час... кличу всіх вас, громадян
і козаків України – без ріжниці національностей
й віросповідання – помогти мені і моїм працівни-
кам і співробітникам в нашому загальному велико-
відповідальному ділі”20.
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До Ради Міністрів, яку вже на початку травня
1918 р. очолив Ф. Лизогуб, земський діяч з Черні-
гівщини, службовці добирались не за їх партійною
ознакою, а за діловими якостями. Водночас, як за-
значає відомий український дослідник Г. Па-
пакін21, в її керівництві не було жодної людини,
так або інакше не пов’язаної з Україною, або не-
відомої широкому загалу. Це міністр юстиції
М. Чубинський, міністр продовольства С. Гербель,
військовий міністр О. Рогоза, міністр фінансів
А. Ржепецький, міністр внутрішніх справ І. Кіс-
тяківський, міністр земельних справ В. Коло-
кольцев та інші видатні діячі українського на-
ціонального руху.

На першому ж засіданні уряду 2 травня 1918 р.,
що проходило під головуванням гетьмана, була ви-
рішена доля попередніх політичних діячів, які згід-
но з проголошеними законами не підлягали будь-
якій відповідальності. До протоколу засідань Ради
Міністрів було занесено: “...поскільки діяльність
бувших міністрів не виходить за межі виявлення
особистих їх поглядів і міркувань...”22 більшість
перших керівників, керівників департаментів, не
кажучи вже про простих урядовців, залишилися
на своїх місцях.

Уряду П. Скоропадського необхідно було у ко-
роткий строк ліквідувати анархію, налагодити дер-
жавне життя, вирішити низку важливих питань
щодо відновлення економіки, сільського госпо-
дарства, транспорту, зв’язку, народної освіти. Заз-
начене вимагало бездоганного виконання накрес-
лених урядом рішень, побудови налагодженої сис-
теми організації діловодних процесів зверху до-
низу, вироблення навичок підготовки важливих
для країни нормативно-розпорядчих документів.

Так, уже в перший місяць було налагоджено
чітку організацію поточного діловодства на вищо-
му рівні державного управління. Чимала заслуга
в цьому належала безпосередньо П. Скоропадсь-
кому, який приділяв роботі з документами надзви-
чайну увагу. За свідченням його помічників “геть-
ман від 23 години до 3–4 години працював зі звер-
неннями, доповідними, законопроектами і лис-
тами”. Після перегляду керівником держави до-
кументи потрапляли до начальника штабу, який
направляв їх до відділів чи управлінь або згідно
резолюції до відповідних міністерств. У разі по-
треби складалися доповіді-конспекти для особис-
тої доповіді начальника штабу гетьману23. Такий
досить чіткий порядок проходження документів
через центральні органи влади забезпечував прий-
няття зважених управлінських рішень.

Досить чітко була поставлена й організація ро-
боти з документами у Раді Міністрів, міністерст-

вах, відомствах та в Державному Сенаті. Так, з
метою підвищення дієвості виконання рішень Ра-
ди Міністрів був визначений порядок затверджен-
ня журналів її засідань. Постановою Ради Мініст-
рів від 28.05.1918 р. було встановлено, що при-
мірники журналів засідання перед його початком
необхідно надавати всім присутнім міністрам чи
їх заступникам, які протягом доби повинні вно-
сити туди зауваження та поставити свій підпис24.

Було визначено, що засідання Ради Міністрів
мають проводитися щоденно, крім четверга і
неділі. При цьому обумовлювалось, що засідання
повинні починатись о 21 годині, не чекаючи зіб-
рання кворуму. Відсутні за тих чи інших причин
на засіданні міністри опротестувати прийняті
рішення були вже не в змозі (Постанова Ради
Міністрів від 5 червня 1918 р.).

 Говорити з того чи іншого питання кожний з мі-
ністрів мав право максимум 10 хвилин. Повторне
слово могло надаватись не більше ніж на 5 хви-
лин25. У зв’язку зі збільшенням кількості питань,
що виносились на засідання Ради Міністрів, з ме-
тою оперативності їх вирішення було прийнято рі-
шення про створення Малої Ради Міністрів, якій
було надано право затверджувати законопроекти
з правом їх опублікування від імені Великої Ради.

Наступним кроком стало комплектування дер-
жавних структур найдосвідченішими висококва-
ліфікованими кадрами, які б за своїм фаховим
рівнем відповідали посаді та рангу, і дотриму-
вались, при цьому, економії державних коштів.
Штатні розписи міністерств і відомств Української
держави, розроблені на підставі нормативних
актів Тимчасового уряду з врахуванням націо-
нальних особливостей державотворення, були
ухвалені на засіданні Ради Міністрів (протокол від
4 червня 1918 р.) і затверджені гетьманом.

До типового штатного розпису міністерств Ук-
раїнської держави вносився перелік посад із заз-
наченням річного окладу і класу посади, починаю-
чи від вищого керівництва і закінчуючи рядовими
службовцями. Так, в розписі служби діловодства
міністерства, як правило, зазначалось від 6 до
10 посад, зокрема: керуючий відділом (6 кл.), ді-
ловод (7 кл.), старший помічник діловода (8 кл.),
помічник діловода (7 кл.), а також службовці 1–
2 розряду, які мали 8–9 клас посади26.

Одночасно з цим було затверджено Статут Дер-
жавної канцелярії та її штатний розпис; прийняті
закони про Державну Варту, яка повинна була
замінити міліцію. Для неї були розроблені відпо-
відні штати і затверджені посадові оклади.

 Влада на місцях отримала нову організаційну
форму: введено посади голів губерній, губернсь-
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ких і повітових староств (введено посади градона-
чальників в містах Києві та Одесі). Були розроб-
лені відповідні штати, встановлені посадові
оклади, які дозволяли підбирати гідних чиновни-
ків, знову ж таки на засадах економії  державних
коштів27. Урядом було визначено також порядок
прийому осіб на державну службу з повним кон-
тролем над всіма призначеннями і перемі-
щеннями.

На засіданні Ради Міністрів від 31 червня
1918 р. було ухвалено законопроект, згідно з яким
встановлювався єдиний порядок створення за-
конів, винесення для обговорення, затвердження
та їх публікації в “Державному віснику”28. Конт-
роль за виконанням цього закону було покладено
на Державну Канцелярію.

Вищезазначені заходи щодо укомплектування
державних структур та організації діловодства
в них дали можливість прийняти і в короткий тер-
мін впровадити в життя низку важливих законо-
проектів, серед яких закони: про землю (про куп-
лю-продаж сільськогосподарських земель; про зе-
мельні комісії; про право на врожай 1918 р.; про
хлібну монополію і державне хлібне бюро; про засо-
би боротьби з розрухою сільського господарства);
про податкові надходження; про боротьбу зі спе-
куляцією; про дотримання громадського порядку
і безпеку громадян; про покарання за крадіжку,
присвоєння, розтрату чи підпалювання майна; про
ревізійні комісії; про реєстрацію всього міського і
сільського населення тощо.

Окрема увага була приділена поліпшенню
діяльності судових установ та організації в них
діловодства. Видано закони про суд, який твори-
ться іменем Української держави, про Мирового
суддю, про склад присяжних, а також про Держав-
ний Сенат, який, як вища державна судова інсти-
туція і охоронець порядку в країні, був заснований
відповідно до схваленого Радою Міністрів Україн-
ської держави Закону від 08.06.1918 р. “Про ут-
ворення Державного Сенату”.

Завдання та функції Сенату, організація його
діяльності, формування справ, порядок виконання
власних постанов, порядок зносин з іншими дер-
жавними інституціями, права, обов’язки та від-
повідальність сенаторів були визначені “Учреж-
деніемъ Російскаго Правительствующаго Сената”,
“Учрежденіемъ Судебныхъ Установленій”, Стату-
тами Карного і Цивільного судочинств та іншими
нескасованими на той час, до утворення Українсь-
кої держави, законами29.

Складався Державний Сенат з Адміністратив-
ного генерального суду (голова і 19 сенаторів),
Карного генерального суду (голова і 11 сена-

торів), Цивільного генерального суду (голова і 15
сенаторів) та Загальних генеральних зборів Се-
нату з 10 сенаторів. Президент Сенату та сена-
тори після попереднього затвердження їх кан-
дидатур Радою Міністрів призначалися наказа-
ми гетьмана і подавали йому звіт про свою
діяльність30.

Служби діловодства генеральних судів склада-
лись з експедицій, які в свою чергу мали столи за
видами справ, що в них формувалися. Столами
завідували секретарі, або їх помічники, урядовці
1 розряду (з юридичною освітою) та 2 розряду
(друкарі). При Державному Сенаті знаходився Се-
натський архів, у складі якого працювали секре-
тар, архіваріус, реєстратори та інші службовці під
керуванням прокурора Адміністративного гене-
рального суду31.

Діяльність служб діловодства Сенату, як зазна-
чає в своєму дослідженні О. Загорецька, була чітко
регламентована нормативними документами та
наказами вищих посадових осіб і мала логічну
побудову схеми технологічних процесів. Ґрунту-
валась вона на ефективному поєднанні досвіду
роботи канцелярій вищих судових інституцій Ро-
сійської імперії, Генерального Суду Центральної
Ради з раціональними інноваціями, впровадже-
ними керівництвом Української держави32.

Відповідно до Постанови Ради Міністрів від
21 серпня 1918 р., “аби допомогти природному
потягу особистості до рідної освіти...” було
прийнято законопроект про передання з Державної
скарбниці 1 млн. карбованців на будівництво
40 нових гімназій, виділено кошти на відкриття
курсів української мови для вчителів, видання
україномовних посібників, підвищення окладів
вчителям та вихователям дошкільних установ.
У діловодстві більшості шкіл було запроваджено
українську мову.

З організацією діловодства в державі пов’язу-
валося також і започаткування державних архівів.
Так, при Міністерстві народної освіти було ство-
рено архівно-бібліотечний відділ під керуванням
видатного українського історика, архівіста В. Мод-
залевського та за участю відомих вчених В. Мія-
ковського, О. Грушевського та Ю. Іванова-Межен-
ка33. Останніми було напрацьовано ряд документів
щодо становлення архівної справи та діловодства,
підготовлено проект архівної реформи, в якому пе-
редбачалось запровадження державної власності
на документи, створення Національного (Держав-
ного) архіву в Києві, розширення мережі губерн-
ських архівів та повноважень архівних комісій на
місцях. Губернським комісіям планувалось надати
державний рівень і функції контролю за станом
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діловодства у місцевих установах; термін збері-
гання документів у волостях передбачався у
50 років34. Влітку 1918 р. почалась підготовка ста-
туту Українського національного архіву. За заду-
мом О. Грушевського, це мала бути авторитетна
державна наукова інституція, що зберігає доку-
менти, здійснює активне опрацювання архівної ін-
формації, створює науковий апарат документів35.

У складі Державної генеральної канцелярії, що
підпорядковувалась Державному секретареві, 8 трав-
ня 1918 р. був також заснований Науковий архів,
основні завдання якого були доведені до всіх мі-
ністерств і відомств36. Тоді ж Генеральний писар
І. Полтавець-Остряниця підписав обіжник, згідно
з яким “...усі грамоти, акти і інші документи з ори-
гінальною підписью Ясновельможного пана Геть-
мана всія України, по мінованію в них потрібності,
належить, не затримуя, в цілях їх сховання над-
силать для здачі під розписку завідуючому вченим
архівом37”. Сам архів, як свідчить Г. Папакін, був
задуманий як зібрання особистих “паперів”
гетьмана38.
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Ірина Антоненко
МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИХ
СИСТЕМ У КЕРУВАННІ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

У сучасній інформаційній інфраструктурі Ук-
раїни відбуваються суттєві зміни, зумовлені її ін-
теграцією до світового інформаційного простору,
впровадженням прогресивних інформаційних тех-
нологій, що також впливає на процеси підготовки
службових документів та організацію діловодства
в цілому. На часі постає завдання застосування у
вітчизняному діловодстві міжнародних правил
і методик.

З 1998 р. в Україні діє затверджена Президен-
том Стратегія інтеграції України до Європейського
Союзу. Мета стратегії – забезпечити входження на-
шої держави до європейського політичного, інфор-
маційного, економічного і правового простору. Од-

ним з основних напрямків інтеграційного процесу
є адаптація законодавства України до законодавст-
ва ЄС1. У межах цієї стратегії також відбувається
поступове прийняття в Україні європейських та
міжнародних стандартів. Зокрема, згідно з Планом
державної стандартизації на 2004 р. здійснюється
розроблення Національного стандарту України
“Інформація та документація. Керування докумен-
тацією”, модифікованого зі стандартом ISO 15489-
1 “Information and documentation – Records mana-
gement”.

Загальна характеристика змісту стандарту ISO
та історія його розроблення вже висвітлювалися
у вітчизняних фахових виданнях2. Тепер, на нашу
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думку, доцільно проаналізувати методики, вик-
ладені у міжнародному стандарті.

У першій частині стандарту ISO “Загальні по-
ложення” сформульовано загальні вимоги до ро-
зроблення й впровадження документаційних сис-
тем такими способами, які відповідають опера-
ційним потребам організації та узгоджуються із
законодавчими й регламентувальними вимогами
до її діяльності3. Також вказано на необхідність
для розроблення й впровадження документаційної
системи безперервного функціонування наявності
методики її розроблення та впровадження. Зміст
цієї методики викладено у другій частині міжна-
родного стандарту – “Настановах”4.

Методика складається з 8 етапів:
1) попереднє дослідження (етап А);
2) аналіз напрямків ділової діяльності (етап В);
3) встановлення вимог до службових докумен-

тів (етап С);
4) оцінка існуючих систем (етап D);
5) визначення стратегії дій, що забезпечують

виконання вимог до документації (етап Е);
6) розроблення документаційної системи

(етап F);
7) впровадження документаційної системи

(етап G);
8) аналіз після впровадження системи (етап Н)5.
Описання кожного етапу в стандарті ISO міс-

тить формулювання його мети та зміст очікуваних
результатів, а для окремих етапів вказано також,
які дії потрібно здійснити для його реалізації. Фак-
тично це стислий виклад методики, запропо-
нованої австралійськими архівістами. Її часто на-
зивають абревіатурою ‘DIRКS’ (від початкових лі-
тер англійською мовою слів її назви – Designing
and Implementing Recordkeeping Systems – ро-
зроблення та впровадження документаційних
систем). Повний виклад методики розміщений на
веб-сайті Національного архіву Австралії6. Його
матеріали використано для детальнішого аналізу
методики розроблення та впровадження докумен-
таційних систем, рекомендованої міжнародним
стандартом з керування документацією.

Для методики DIRKS застосовано модель про-
цесу розроблення “водоспад”, для якої характерно
повне завершення попереднього етапу перед по-
чатком наступного. Це традиційна методологія,
яку використовують для розроблення, експлуатації
та заміни систем, що забезпечують діяльність ор-
ганізації. Їй притаманні ряд характеристик, а саме:

1. Загальний характер – вона надає настанови
щодо того, які дії повинна зробити організація для
розроблення системи, але не надає рекомендацій
щодо того, який вигляд повинні мати ці системи.

2. Багатофазність – для неї характерна наяв-
ність ряду етапів, які можна виокремити і які ві-
дображають позитивні зрушення у процесі розроб-
лення системи. Кожний з цих етапів можна роз-
глядати як індивідуальний проект. Залежно від ха-
рактеру проекту етап може набувати більшого або
меншого значення.

3. Системність – вона визначає структуровану
систему дій, що зменшує до мінімуму ризик
оминути увагою під час здійснення проекту роз-
роблення системи вирішення певних важливих
питань.

4. Гнучкість – окремі етапи та їх послідов-
ність можуть бути пристосовані до певних проек-
тів. Наприклад, етапи можна здійснювати пос-
лідовно, одночасно, з різним рівнем деталізації
або повторювати, щоб розробити прийнятні сис-
теми. Проект може відповідати потребам всієї
організації, окремих виробничих підрозділів або
робочих груп.

5. Циклічність – вона пристосована до постій-
но триваючого процесу змін, еволюції та перероб-
лення, коли деградація однієї системи забезпечує
імпульс до розроблення нового проекту, що веде
до модифікації існуючої системи або її заміни
(звідси концепція “життєвого циклу”).

6. Повторюваність, багатократність – кожний
етап має специфічні продукти та “комплектуючі
вузли”, що є складовими документації системи та
надають інформацію для наступних етапів. У дея-
ких випадках однакові дії здійснюють на різних
етапах для досягнення різних цілей.

7. Прозорість – рекомендовано документувати
кожну дію процесу розроблення системи. Ця доку-
ментація слугує різним цілям і має різний формат
та зміст, а саме: вона є засобом керування процесом
розроблення; забезпечує основу для наступних
етапів; забезпечує дублювання для системи на її
операційній фазі; робить можливим порівняння
очікуваного та справжнього функціонування сис-
теми; формує основу для навчання користувачів;
забезпечує засоби комунікації із зацікавленими
сторонами під час реалізації проекту; на неї по-
силаються під час реалізації наступних проектів.

8. Мультидисциплінарність – кількість членів
проектної групи та їх фахові навички можуть знач-
но відрізнятися залежно від проекту розроблення
системи та специфічного характеру кожного етапу.
До групи можуть входити інформаційні менед-
жери, спеціалісти з питань організації діловодства,
інформаційних технологій, корпоративного керу-
вання, основної діяльності та представники корис-
тувачів. Незалежно від того, як здійснюється
проект – силами організації чи за допомогою зов-
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нішніх консультантів, участь двох останніх груп
фахівців є обов’язковою.

9. У центрі уваги знаходиться користувач. Під-
креслено участь користувачів у процесах визна-
чення й аналізу напрямків ділової діяльності, про-
цесів і потреб та у прийнятті рішень з метою по-
ліпшення практичної діяльності. До користувачів
віднесено як працівників, які створюють, зберіга-
ють та здійснюють пошук даних безпосередньо в
системі, так і тих, хто користується інформацією,
одержаною із системи іншими. Залучення корис-
тувачів збільшує можливість успішного впровад-
ження системи.

10. Проектний підхід. Це означає, що посиленої
уваги потребує планування проекту, менеджмент
ресурсами (фінансами, персоналом, часом), ме-
неджмент ризиками та оперативне внесення змін.
Контрольні показники надають можливість пере-
глянути або призупинити реалізацію проекту.

Залежно від cформульованої мети методологію
DIRKS використовують по-різному. Підхід, що
передбачає послідовне здійснення етапів від А до
Н, є всебічним та пропонує значні переваги, але
водночас він є високовартісним, на розроблення
витрачається багато часу і він не завжди відповідає
поточним потребам організації. Користувачі мо-
жуть використати ті елементи, процедури та під-
ходи, що будуть корисними для реалізації більш
вузьких проектів або тих, що відповідають пот-
ребам організації.

Перейдемо до детального розгляду кожного
етапу.

Етап А: Попереднє дослідження
Мета цього етапу – забезпечити розуміння в

організації адміністративного, правового, ділового
та соціального контексту, в якому вона діє, з тим,
щоб визначити головні чинники, які впливають
на формування її потреб у створенні та зберіганні
службових документів.

Етап А також надає загальну оцінку сильних
та слабких сторін організації у сфері керування
своїми службовими документами. Він забезпечує
ґрунтовні підстави для визначення обсягу робіт
з проектування документації та ресурсної підтрим-
ки реалізації з боку керівництва, визначає проб-
леми у роботі зі службовими документами та оці-
нює можливості й різні потенційні ризики.

Етап А передує складанню схеми класифікації
напрямків діяльності та розробленню на її засадах
рішень щодо визначення, які службові документи
слід включати до документаційних систем та  стро-
ків їх зберігання. Разом із двома наступними ета-
пами (В та С) попереднє дослідження допоможе
також оцінити обов’язки організації щодо служ-

бових документів та їх відповідність зовнішнім ви-
могам до створення та зберігання цих документів.
Результати дослідження на цьому етапі також є ос-
новою для оцінки існуючих систем.

 Інформація, зібрана під час етапу А, є важли-
вою для прийняття ефективних рішень щодо доку-
ментаційних систем організації та специфічної дія-
льності з діловодства. Вона характеризує напрям-
ки діяльності та головні зацікавлені сторони. Вона
може слугувати зафіксованим контрольним пунк-
том для наступних проектів з керування докумен-
тацією або зберігатися у вигляді, що робить можли-
вим внесення змін, які відбуваються в операційному
середовищі організації, інтересах зацікавлених
сторін та джерелах інформації, забезпечуючи таким
чином узагальнене оновлення інформації.

Щоб здійснити попереднє дослідження, необ-
хідно мати доступ до внутрішніх документальних
джерел, таких як щорічні звіти, корпоративні пла-
ни та бізнес-плани, до зовнішніх документальних
джерел, таких як законодавство, стандарти та ко-
декси практики, а також провести опитування пер-
соналу з діяльності організації. Здійснюють попе-
реднє дослідження фахівці з аналітичними навич-
ками, вмінням усної і письмової комунікації,
широким знанням організації. Таких можна знай-
ти всередині організації або найняти як консуль-
тантів для здійснення проекту від імені організації.

Попереднє дослідження надає структурований
підхід до аналізування та документування змісту
організації, її ділової діяльності та практики діло-
водства. Обсяг фундаментального дослідження на
цьому етапі залежить від рівня корпоративного
знання та наявності попередніх звітів організації
з відповідних питань.

Під час попереднього дослідження потрібно
визначити:

· межі організації;
· правові межі, що стосуються діяльності орга-

нізації;
· внутрішні та зовнішні зацікавлені сторони,

інтереси яких організація повинна враховувати;
· ділові, соціальні та етичні стандарти, дотри-

мання яких суспільство очікує від організації;
· види робіт, які виконує організація;
· чинники, що впливають на практику діло-

водства організації.
Результати цього етапу:
1) список джерел із супровідними записками

до них, що будуть використані під час здійснення
етапів В та С;

2) підсумковий документ, що містить інформа-
цію про діяльність організації та середовище, в яко-
му вона діє;
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3) звіт для вищого керівництва, в якому ро-
з’яснено основні висновки попереднього дослід-
ження та подано рекомендації щодо обсягу, здійс-
нення та реальності запропонованого проекту
керування документацією;

4) план проекту, що додано до звіту.
Етап В: Аналіз напрямків діяльності
Мета цього етапу – розробити концептуальну

модель того, що робить організація та як вона це
робить. Модель демонструватиме зв’язок службо-
вого документа як з діяльністю організації, так і з
конкретними процесами цієї діяльності. Вона
сприятиме прийняттю рішень про наступні кроки
щодо створення, включення, контролю, зберігання
та передавання службових документів до архіву
або вилучення їх для знищення та доступу до них.
Це особливо важливо в умовах електронного біз-
несу, коли достовірні документи включають і
зберігають лише тоді, коли система розроблена
належним чином. Аналіз напрямків діяльності та
процесів забезпечує розуміння взаємозв’язків між
діяльністю організації та її службовими докумен-
тами, він допомагає у визначенні та впровадженні
відповідної стратегії стосовно метаданих та фор-
мальному встановленні обов’язків щодо
зберігання службових документів.

Аналіз напрямків діяльності організації по-
требує значних ресурсів. Цей етап потрібно здійс-
нити, якщо організація планує розробити засоби
класифікації (наприклад, тезаурус функцій або
схему класифікації документів) чи основану на
функціях номенклатуру справ. Ці продукти діло-
водства будуть використані у подальшій реалізації
етапів методології DIRKS, зокрема під час розроб-
лення документаційної системи (етап F) та її
впровадження (етап G).

Починаючи етап В, слід мати загальне розу-
міння структури та діяльності організації й кон-
тексту, в якому вона діє (етап А), а також визначити
загальну оцінку слабких і сильних сторін орга-
нізації у діловодстві. Слід отримати підтримку з
боку керівництва для проведення аналізу та виз-
начити, чи проводився коли-небудь в організації
такий аналіз та чи було його задокументовано.
Щоб провести аналіз, потрібно мати доступ до
внутрішніх і зовнішніх документальних джерел та
інформації, зібраної шляхом опитування (ці дже-
рела могли використовуватися під час етапу А),
та залучити до роботи фахівців із тими ж навич-
ками, що і на етапі А. Етап В можна здійснити
одночасно з частинами етапу С – Визначення
вимог до службових документів, оскільки вико-
ристовують ті ж самі джерела. Перш ніж починати
етап В, доцільно ознайомитися з потребами ета-

пу С, бо під час визначення функцій, напрямків
діяльності та дій також будуть сформульовані ви-
моги до службових документів.

Для визначення функцій, напрямків діяльності
та дій корисно використати два види аналізу і
застосувати їх обидва. Ієрархічний аналіз для
визначення того, що робить організація, засто-
совує підхід зверху-вниз з виокремленням серій
логічних груп і підгруп. Аналіз процесів – це більш
детальний аналіз того, що робить організація, зни-
зу догори. Щоб проаналізувати напрямки діяль-
ності організації, потрібно визначити цілі орга-
нізації та стратегії їх досягнення; широкі функції,
які організація виконує для забезпечення своїх
цілей та стратегій; напрямки (види) діяльності, що
забезпечують виконання функцій; групи повторю-
ваних дій або процесів, що складають кожний на-
прямок діяльності.

В організації вже може існувати схема класи-
фікації напрямків діяльності, розроблена для за-
безпечення тезауруса організації або інших засобів
класифікації. Цей етап надає можливість перегля-
нути цю схему, щоб пересвідчитись, чи відповідає
вона нинішньому стану організації та придатна
для діловодства. При використанні термінології
існуючої схеми класифікації необхідно з’ясувати,
що було покладено в її основу, щоб зробити вис-
новок стосовно її придатності.

Як вихідну точку для дослідження використо-
вують реєстр джерел, створений під час етапу А.
Для етапу В особливо важливим документаль-
ним джерелом є законодавство, оскільки воно
вказує, чи має організація правові зобов’язання
здійснювати певні функції, напрямки діяльності
або завдання. Хоча під час етапів А, В та С звер-
таються до одних і тих же джерел, слід зауважити,
що на кожному етапі здійснюють пошук різної ін-
формації та мають на меті отримати різні за
змістом результати. Крім документальних джерел,
також потрібно проконсультуватися з персоналом,
пов’язаним із реалізацією досліджуваних функцій
та дій, щоб підтвердити результати власних дос-
ліджень. Консультації проводять різними шля-
хами, включаючи питальники, інтерв’ю та фокус-
групи.

Необхідною складовою аналізування є вибір
термінів, що можуть представити ідентифіковані
функції та напрямки діяльності. Певною мірою
вибір термінів залежатиме від того, яким чином
ідентифіковані такі категорії як функція, напрямок
діяльності або дія. У деяких випадках термінологія
буде дуже специфічною для діяльності організації,
в інших вона буде специфічною скоріше для галузі
діяльності, ніж для організації.
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Необхідно визначити межі або зміст кожної
функції та напрямку (виду) діяльності й визначити
взаємозв’язки між описуваними поняттями, щоб
вони не перекривали один одного на тому самому
рівні. Це досягається шляхом формулювання виз-
начень. Вони пояснюють значення певного тер-
міна або комбінації термінів та вказують корис-
тувачам, як застосовувати такі терміни. Таке виз-
начення повинно дати точне пояснення поняття,
що охоплює термін; і так само точно визначати
поняття, до якого термін не відноситься, та надати
посилання на інші терміни нижчих рівнів. Без та-
ких визначень в організації можливі різні інтер-
претації термінів. На початку визначення, так би
мовити, є просто “пробними” формулюваннями,
які переглядають після остаточного уточнення
функцій, видів діяльності та дій. Визначення як
для функцій, так і для напрямків (видів) діяльності
повинні завжди відбивати нижчі складові частини.
Як правило обсяг напрямку діяльності повинен
включати дії, ідентифіковані як частина напрямку
діяльності, а обсяг функції повинен включати нап-
рямки діяльності, що складають функцію. Проте
не всі напрямки діяльності для функції включаю-
ться до визначення. Наприклад, рутинні процеси,
що асоціюються з багатьма функціями, такі як по-
становка питання, планування, процедури, звіт-
ність, дослідження, ревізія, пропускають.

Функції та види діяльності датують. Дати
формують часові межі, що використовують під час
розроблення та застосування похідних засобів ке-
рування документацією, таких, як тезаурус та
номенклатура справ. Початкова дата як для функ-
ції, так і для напрямку діяльності повинна бути
підкріплена відповідним джерелом, таким, як за-
конодавчий акт, опублікована історія, результати
опитування, попередні щорічні звіти або наявні
документи. Дослідження повинно також встано-
вити, що здійснення функції або напрямку діяль-
ності не зазнавало змін протягом встановленого
періоду часу. Наприклад, якщо для визначення
початкової дати напрямку діяльності використо-
вували законодавство і воно змінювалося багато
разів, досліджують всі зміни. Результати дослід-
ження можуть показати, що потрібно ввести новий
напрямок діяльності або на етапі С визначити різні
класи передавання на постійне зберігання або
вилучення для знищення документів, що були
створені у різні періоди часу.

Схема класифікації напрямків діяльності – це
ієрархічна модель взаємозв’язків між функціями,
напрямками діяльності та діями організації. Слід
пояснити взаємозв’язки між поняттями на одному
рівні та між різними рівнями. У схемі мають бути

представлені функції, напрямки діяльності та дії,
ідентифіковані під час аналізу ділової діяльності,
включаючи визначення та дати. Функції розташо-
вують у алфавітному порядку, а напрямки діяль-
ності – у алфавітному порядку під кожною функ-
цією. Схема також може включати посилання “ди-
вись”, щоб пояснити логічну структуру та взає-
мозв’язки між об’єктами. Це допоможе у розроб-
ленні похідних засобів класифікації (тезауруса та
схеми класифікації документів).

Проект схеми класифікації дозволить виявити
невідповідності чи пропуски у проведеному аналі-
зі. Основою кожної функції потрібно обрати відпо-
відний елемент напрямку ділової діяльності. Кож-
на функція та напрямок діяльності повинні мати
визначений обсяг, а обсяг діяльності функції по-
винен виключати можливість дії інших функцій.
Кількість рівнів у схемі залежить від складності
різноманітних функцій, що здійснює організація.

Як частина проведення аналізу широкого пра-
вового та соціального контексту під час поперед-
нього дослідження (етап А) були ідентифіковані за-
цікавлені сторони організації. Їх слід пов’язати
з відповідними функціями або напрямками діяль-
ності та додати ідентифіковані під час аналізу на-
прямків ділової діяльності зацікавлені сторони.
Їх визначають на цьому рівні, оскільки вони часто
мають інтереси щодо службових документів
і можуть формулювати вимоги до них на етапі С,
можуть впливати на спосіб ведення роботи
всередині організації. На етапі В досліджують
інтереси цих сторін у функціях та напрямках
діяльності, тобто у роботі, що виконується. На етапі
С ці інтереси досліджують у зв’язку з доку-
ментами, що створюють у результаті реалізації
функції або напрямку діяльності.

Під час попереднього дослідження виявляють
зони ризиків. На етапі В ці зони пов’язують з від-
повідною функцією або напрямком діяльності.
Аналіз джерел на цьому етапі може виявити інші
зони ризику, наприклад, законодавство може нак-
ладати суворе покарання за невідповідність в пев-
них галузях діяльності або ризик може бути визна-
чений під час консультацій з персоналом.

Для проведення наступних етапів необхідно
задокументувати проведений аналіз функцій, на-
прямків діяльності та дій. Документується така
інформація:

· законодавство або інші джерела, що забез-
печують функції та напрямки (види) діяльності;

· ризики, пов’язані з кожною функцією та на-
прямком (видом) діяльності;

· зацікавлені сторони, що мають інтерес сто-
совно функції або напрямку діяльності;
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· виробничі підрозділи, що відповідають за
виконання функції або її елементів;

· зміни, що відбувалися з часом з функцією.
Результатами даного етапу можуть бути:
1)  опис напрямків діяльності та робочих про-

цесів організації;
2) схема класифікації напрямків діяльності, що

показує функції організації, напрямки її діяльності
та дії в ієрархічному взаємозв’язку;

3) схема процесів діяльності організації, що по-
казує пункти, в яких службові документи створю-
ють або їх отримують як результати ділової ді-
яльності.

Аналіз забезпечує основу для розроблення та-
ких засобів керування документацією, як тезаурус
термінів для контролю мови під час складання
заголовків та індексування службових документів
у профільному діловому контексті та номенклату-
ри справ, яка визначає строки зберігання докумен-
тів та дії щодо їх передавання до архіву або вилу-
чення для знищення.

Зібрана під час етапу В інформація забезпечує
основу для визначення вимог до службових доку-
ментів на етапі С.

Етап С: Встановлення вимог до службових
документів

Мета даного етапу – визначити вимоги орга-
нізації до створення, одержання та зберігання
службових документів у процесі її діяльності та
документально оформити вимоги у структуро-
ваній формі, яку легко використовувати. Ці вимоги
до документації визначають шляхом система-
тичного аналізу потреб ділової діяльності, право-
вих та інших регламентувальних зобов’язань та
будь-якої більш широкої відповідальності перед
суспільством. Оцінка ризиків організації у випад-
ку, коли службові документи не створюють і не
зберігають, також допомагає визначити вимоги до
них. Даний етап також забезпечує засади для ство-
рення, зберігання та передавання службових доку-
ментів до архіву або вилучення їх для знищення,
основу для розроблення документаційних систем,
до яких включатимуть і в яких зберігатимуть служ-
бові документи, та контрольних показників для
оцінки існуючих систем.

Перед початком етапу С слід мати загальне
уявлення про організацію та контекст, в якому вона
діє (етап А); проаналізовані функції, напрямки дія-
льності та дії (етап В); повністю задокументовані
джерела, до яких зверталися під час етапів А та
В, та менеджерську допомогу під час визначення
та документування вимог організації до службових
документів. Для визначення та документування
вимог до службових документів потрібні: доступ

до внутрішніх та зовнішніх документальних дже-
рел та інформації, зібраної шляхом опитування (ці
джерела могли використовуватися на етапах А та
В); персонал з аналітичними навичками (знайо-
мий з методикою моделювання), навичками усної
і письмової комунікації та широким знанням ор-
ганізації; та допомога в оцінці ризиків від фахів-
ців, що розуміються на правових, аудиторських
та інших споріднених питаннях.

Багато вимог до службових документів можна
виокремити в процесі визначення функцій та на-
прямків діяльності під час етапу В. Ці вимоги слід
зв’язати з відповідними функціями та напрямками
(видами) діяльності, коли буде готова схема кла-
сифікації напрямків діяльності.

Існують три основні типи вимог до службових
документів:

1) регламентувальні (“правові” або “звіт” );
2) ділові ( або “операційні”);
3) очікування суспільства або “соціополітичні”

чи “суспільні” вимоги.
Вимоги до службових документів можуть чітко

встановлювати закони та інші нормативно-правові
акти або їх може зумовлювати середовище, у якому
діє організація. Вони можуть відноситися до спе-
цифічних потреб свідчення. Наприклад, вимога
може встановлювати необхідність:

· створення документа;
· зберігання його протягом певного періоду;
· передавання його на архівне зберігання або

вилучення для знищення;
· умов доступу;
· змісту документа;
· форми документа;
· певних характеристик службового докумен-

та, тобто повноти й точності інформації.
Для визначення вимог організації щодо служ-

бових документів використовують як документа-
льні джерела, так і опитування працівників. Різні
типи вимог походять з різних джерел. Наприклад,
регламентувальні вимоги щодо необхідності свід-
чення знайдуть в документальному джерелі, тоді
необхідність зберігати свідчення протягом певного
часу може виявитися під час опитування.

Перша стадія визначення вимог до службових
документів – знайти відповідні внутрішні та зов-
нішні джерела. Під час етапів А та В ці джерела
використовували для аналізу контексту та напрям-
ків ділової діяльності організації. На цьому ж етапі
ці та інші джерела переглядають, щоб знайти ін-
формацію, яка допоможе визначити та оцінити ви-
моги до службових документів. Досліджуючи їх,
важливо врахувати інтереси всіх внутрішніх та
зовнішніх зацікавлених сторін. Інтереси цих сто-
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рін можуть представляти різни види вимог. Виз-
начивши коло відповідних джерел, потрібно до-
слідити кожне джерело, щоб знайти прямі чи не-
прямі посилання на створення документів.

Визначення регламентувальних вимог означає
визначення вимог до службових документів, що
стосуються кожної унікальної функції, визначеної
під час етапу В. Деякі регламентувальні вимоги мо-
жуть відноситися більше до процесів, ніж до на-
прямків діяльності, і тому можуть застосовуватися
до різних напрямків діяльності і навіть до функцій.

Ділові вимоги, що забезпечують ділові потреби,
визначає законодавство, що регламентує діяль-
ність організації, інші нормативні документи, або
усталена практика ведення певних робочих опера-
цій. Організації, що мають справу із залученими
фінансовими ресурсами, наприклад, автоматично
визначать вимогу фіксувати та зберігати свідчення
про прийом та витрату цих коштів, оскільки це
заведений порядок ведення фінансових справ.
Проте, форма та зміст свідчення будуть відрізня-
тися залежно від функцій організації, корпоратив-
ної культури та зовнішнього середовища. Коли ді-
лові потреби або практика змінюються, необхідно
переглянути та визначити вимоги до свідчення.
Швидке поширення інформаційних технологій та
телекомунікацій для здійснення ділових операцій
зумовлюють необхідність таких дій для багатьох
організацій.

Під час етапу С також потрібно ретельно вив-
чити існуючі політику, настанови, посібники з ро-
бочих процедур та стандарти із здійснення про-
цедур, щоб визначити, коли створюють документи,
пов’язані з функціями та напрямками (видами)
діяльності організації.

Хоча виявлення існуючих документаційних
систем проводиться під час етапу D, деякі почат-
кові кроки можна зробити під час етапу С. На-
приклад, під час процесу визначення документів,
які створюють на даний час в організації, може
виявитися, що документи зберігаються у різних
формальних системах, таких як централізована
реєстраційна система, система управління людсь-
кими ресурсами, система управління фінансами,
а також спеціальних системах, які ведуть окремі
службовці на своїх робочих місцях. Доцільніше
задокументувати цю інформацію, ніж дублювати
зусилля під час наступного етапу.

Очікування суспільства, виражені широким
колом зовнішніх зацікавлених сторін, можуть ви-
кликати вимоги, які не завжди відображені у діло-
вих та регламентувальних вимогах. Часто важко
зрозуміти, які свідчення організація має створюва-
ти та зберігати, щоб задовольнити очікування суспі-

льства, доки вона не зможе відповісти цим очіку-
ванням та викличе критику з боку громадськості.

Результатами виконання даного етапу є:
1) перелік всіх джерел, що містять вимоги до

службових документів, які мають суттєве значення
для організації;

2) перелік регламентувальних, ділових та будь-
яких більш загальних суспільних вимог до збері-
гання службових документів;

3) звіт про оцінку ризиків, підписаний керів-
ництвом;

4) офіційний документ для керівного складу
і персоналу, який встановлює вимоги до зберіган-
ня документації в організації.

Етап Д: Оцінка існуючих систем
Мета даного етапу – огляд існуючих в організа-

ції документаційних та інших інформаційних сис-
тем, щоб оцінити рівень їх ефективності щодо вклю-
чення та зберігання документів про ділову діяль-
ність. Оцінка допоможе виявити будь-які невідпо-
відності між встановленими вимогами організації
до службових документів та їх виконанням і мож-
ливостями існуючих систем. Також буде виявлено
дублювання інформації та документаційні або
інформаційні системи, які можна замінити новими.
Це забезпечить основу для розроблення нових або
реконструкції існуючих систем, щоб вони відповіда-
ли визначеним та встановленим на попередніх ета-
пах вимогам до службових документів.

Невідповідність встановленим в організації ви-
могам можуть зумовлювати ряд чинників, зокре-
ма, невідповідна політика або процедури; персо-
нал, який не усвідомлює своїх обов’язків; елект-
ронні системи, в яких відсутні необхідні функції.

Результатами даного етапу є:
1) реєстр існуючих в організації систем діяль-

ності (документаційних та інформаційних);
2) звіт про їх відповідність встановленим в ор-

ганізації вимогам до службових документів.
На етапах С та Д може виявитися, що те, що

в організації вважають “просто інформацією”,
є свідченням діяльності і внаслідок цього служ-
бовим документом.

Етап Е: Визначення стратегії дій, що забез-
печують виконання вимог до службових до-
кументів

Мета даного етапу – визначити найприйнятні-
ші політику, процедури, стандарти, засоби, методи
та інші дії, які організації слід застосувати, щоб
забезпечити створення і зберігання необхідних для
її діяльності службових документів, тобто випра-
вити недоліки, виявлені на етапі Д, та відповідати
вимогам, визначеним на етапі С. Під час вибору
стратегії до уваги беруть характер організації,
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включаючи її цілі та історію, вид її діяльності,
спосіб, у який здійснюється діяльність, техноло-
гічне середовище, що її забезпечує, прийняту кор-
поративну культуру та зовнішні умови. На вибір
також впливає потенціал стратегії для досягнення
бажаного результату та ризик для організації у ви-
падку, якщо підхід виявиться хибним. У деяких
випадках у розробленні стратегії керування доку-
ментацією допомогу можуть надати архівні уста-
нови. Після завершення даного етапу з’явиться
планомірний, систематичний та прийнятний під-
хід до створення, включення, зберігання, викорис-
тання та забезпечення збереженості службових
документів, який стане основою для розроблення
і (або) реконструкції документаційних систем.

Здійснення етапу Е потребує дослідження різ-
номанітних способів задоволення вимог до служ-
бових документів; визначення прийнятного ме-
тоду; оцінки чинників, що можуть забезпечити або
перешкодити прийняттю цього методу всередині
організації; прийняття стратегії розроблення, яка
приведе до впровадження обраних методів.

Вибір ефективної стратегії керування докумен-
тацією неможливий без розуміння організації. То-
му починати цей етап потрібно після завершення
етапів А-Д. Щоб визначити прийнятну стратегію
дій, потрібно знати існуючі в організації ділові ін-
формаційні системи та технологічне середовище
(етап Д); знати корпоративну культуру організації
(етап А); мати документацію, що містить вимоги
організації до службових документів (етап С); мати
персонал з навичками стратегічного планування
та розумінням питань оцінки ризиків та можли-
вості здійснення, із знанням корпоративного уп-
равління ( наприклад, фахівці з права та аудиту).

Є чотири загальні підходи, які можуть допо-
могти організації задовольнити вимоги до служ-
бових документів:

1) метод політики, тобто встановлення та по-
ширення принципів, положень, правил, які впли-
вають на роботу зі службовими документами в ор-
ганізації;

2) метод розроблення, тобто визначення та спе-
цифікація функціональних можливостей системи
та розроблення або вибір технологічних рішень;

3) метод впровадження, тобто практичні, орі-
єнтовані на користувача рішення щодо впровад-
ження політики та систем на робочому місці;

4) метод розроблення стандартів та відповід-
ності, таких як стандарти носіїв для зберігання
документів, стандарти програмного забезпечення
для сприяння обміну інформацією та іншими да-
ними, стандарти, що встановлюють інтелектуаль-
ний контроль над документами.

Кожний з цих методів можна використати ок-
ремо або поєднати. Кожний з них має багато спо-
собів застосування та може бути використаний для
подолання невідповідностей або слабких сторін, що
існують в роботі зі службовими документами.
Виклад методології DIRКS супроводжують прикла-
ди застосування цих методів, при цьому вказано
умови, за яких доцільно застосовувати той чи інший
метод. Також на застосування впливає ряд чинни-
ків, зокрема: зміст напрямків діяльності та дій, які
документують; корпоративна культура, системи та
технологічне середовище організації; ризик не за-
документувати певні напрямки діяльності. Коли ви-
значено тактику та оцінено її з точки зору потреб
організації, необхідно обрати ту стратегію дій, що
відповідає: вимогам до службових документів, ви-
значеним на етапі С; необхідним функціям керу-
вання документацією, дослідженим на етапі Д; кор-
поративній оцінці видатків, переваг та ризиків різ-
них рішень для організації; поточним системам
діяльності організації; її корпоративній культурі. Та-
ка стратегія дій відповідає найважливішим для
організації критеріям та представляє найменший
ризик або прийнятний рівень ризику за умовами
видатків, використання ресурсів, припинення основ-
ної діяльності та необхідності організаційних змін.

Результати даного етапу включають:
1) виклад стратегії дій, що забезпечують від-

повідність вимогам організації до документації
разом з іншими вимогами до її діяльності;

2) модель, яка встановлює відповідність стра-
тегії дій до вимог;

3) звіт для вищого керівництва з рекоменда-
ціями загального плану стратегії.

Після завершення етапу Е можна переходити
до етапу F – Розроблення документаційної систе-
ми, на якому складові частини (або методи), по-
годжені на цьому етапі, поєднують, щоб сформу-
вати проект для впровадження.

Етап F: Розроблення документаційної системи
На даному етапі здійснюється перетворення

стратегії та тактики, обраних на етапі Е, у план
для документаційної системи, що відповідає ви-
могам, визначеним та задокументованим на етапі
С, а також виправлення недоліків в організації ке-
рування документацією, виявлених на етапі Д. На
етапі F, як і на інших етапах даної методології, зас-
тосовують поняття системи у широкому розумінні,
включаючи як людей, процеси, так засоби і тех-
нології. Тому даний етап може включати:

1) розроблення змін до існуючих систем, про-
цесів та методик,

2) адаптацію або інтегрування технологічних
рішень,



ІV.  Документознавство:  історія,  теорія,  практика

145

3) визначення того, як найкраще здійснити ці
зміни, щоб поліпшити керування документацією
в організації.

Проект розроблення системи часто застосовує
дві важливі методики розроблення – повторюва-
ність та залучення до процесу користувачів. Варі-
анти проведення цього етапу залежать від страте-
гії, обраної на етапі Е. Розроблення або реконст-
рукція документаційної системи включає ряд ос-
новних дій, які потрібно здійснювати у межах по-
годженого проекту розроблення системи та органі-
зації внесення змін, а саме:

· встановити політику керування документа-
цією та дотримуватись її;

· встановити ролі та обов’язки щодо керуван-
ня документацією;

· розробити (реконструювати) робочі процеси;
· розробити проектну документацію;
· розробити електронні або комбіновані сис-

теми для створення, включення службових доку-
ментів та контролю за ними;

· розробити настанови з питань керування до-
кументацією та операційні процедури;

· проводити регулярні перегляди проекту;
· розробити первинні плани навчання;
· підготувати план впровадження системи.
Зміст цих дій описано у методології DIRКS. Не

всі вони потребують виконання у зазначеному по-
рядку, у багатьох випадках їх здійснюють одночас-
но. За деяких обставин не всі дії можна застосувати.

На практиці часом важко визначити, де закін-
чується визначення стратегії для документаційних
систем (етап Е) та починається розроблення сис-
тем для оформлення цієї стратегії (етап F). Це саме
той приклад, коли до розроблення системи засто-
совується підхід повторюваності. На етапі Е оби-
рають стратегію дій, що найкраще відповідають
вимогам до службових документів конкретної ор-
ганізації. На етапі F визначають, яким чином спо-
лучити окремі методи, обрані на попередньому
етапі, щоб створити найбільш ефективне рішення.
На цьому етапі залучають фахівців з питань ке-
рування документацією та інших експертів, які
працюють з користувачами, щоб розробити тех-
нічні умови (специфікації), що найкраще відпові-
дають вимогам до документації, організаційним
обмеженням (тобто культурним, технічним, еко-
номічним та соціополітичним чинникам) та ви-
могам користувача (тобто не перешкоджають що-
денній роботі, є зрозумілими та прийнятними для
користування). Це забезпечує розвинення у кори-
тувачів почуття прийнятності системи, вони її
розуміють та використовують відповідно до сво-
їх планів.

Кінцевим результатом буде проект для керування
документацією в організації, який сформує основу
для впровадження документаційної системи( етап
G) та буде прийнятним для працівників.

Результати етапу F залежать від стратегії та
тактики, обраних на етапі Е, та можуть включати:

1) проектні плани розроблення, наочну модель
вирішення завдань, обов’язки та строки;

2) звіти з деталізованими результатами періо-
дичного аналізу проекту;

3) документи про зміни до вимог, підписані
як представниками користувача, так і групи роз-
робників;

4) описання проекту;
5) правила функціонування системи;
6) специфікації системи;
7) діаграми, що представляють архітектуру та

компоненти системи;
8) моделі, що представляють різні складові

системи, такі як процеси, інформаційні потоки та
інформаційні об’єкти;

9) деталізовані специфікації для побудови або
придбання технологічних компонентів, таких як
програмне та апаратне забезпечення;

10) плани файлів;
11) плани, що показують, як проект буде об’єд-

наний з існуючими системами та процесами;
12) плани первинного навчання та тестування;
13) план впровадження системи.
Етап G: Впровадження документаційної

системи
Мета етапу G – шляхом системного аналізу виз-

начити та встановити прийнятну стратегію впро-
вадження проекту, розробленого на етапі F. Цей
проект надає загальну картину того, як мають дія-
ти разом різні компоненти системи (процеси, про-
цедури, люди та технологія). На основі плану
впровадження, розробленого як частина поперед-
нього етапу, реалізується етап G. Характер цього
етапу залежить від рішень, які впроваджуються,
будуть це нові електронні системи чи просто нова
політика і процедури.

Процес впровадження включає кілька напрям-
ків, а саме: вибір стратегії, систематичне плану-
вання й менеджмент впровадженням та розроб-
лення механізмів, що забезпечують належну експ-
луатацію системи.

Розглянемо окремо кожний з них.
Щодо вибору стратегії, то існує ряд таких, що

застосовують для плавного та успішного впровад-
ження в організації нових або удосконалених сис-
тем чи методик. До цих стратегій відносять:

· Документування методики і процесів. Ця
стратегія стосується документування політики,



ІV.  Документознавство:  історія,  теорія,  практика

146

процедур та методик, що охоплюють всі аспекти
функціонування документаційних систем та прак-
тики в організації. Документацію створюють або
поновлюють згідно із стандартами організації.

· Інформування. Важливо, щоб інформація про
нові або удосконалені документаційні системи бу-
ла доведена до персоналу як до, так і під час ста-
дії впровадження. Ця інформація включає: відо-
мості про існування, структуру та цілі функціо-
нування системи; вимоги до службових докумен-
тів та стратегії, на яких система базується; полі-
тику та процедури, що регулюють та забезпечу-
ють функціонування системи; індивідуальні, гру-
пові й організаційні ролі та обов’язки у системі;
строки впровадження системи, включаючи етапи
конвертування; участь персоналу під час впровад-
ження та будь-які коригування впровадження,
включаючи поправки щодо його строків. Ця ін-
формація призначена насамперед для постійних
користувачів (тих, хто створює службові докумен-
ти). Також вона має бути доступною для старших
менеджерів, персоналу з корпоративного управлін-
ня, аудиторів та інших сторін, що мають законний
інтерес у безперервній та високоефективній діяль-
ності організації, а відповідно, її документаційної
системи.

· Навчання. Воно призначене сформувати
відповідні навички та досвід персоналу, якого
стосуються нові системи та методики.

· Конвертування. Конвертування може бути
повним або частковим та включати обмін між па-
перовими та електронними системами. Воно по-
винно забезпечувати, щоб документаційна система
організації (а відповідно документи, необхідні для
відповідності діловим, звітним та суспільним
вимогам) залишалася з плином часу придатною
для користування, а всі процеси конвертування
були задокументовані.

· Регулювання та аналіз. Ця стратегія відно-
ситься до постійного моніторингу або аудиту до-
кументаційних систем з метою оцінки їх діяль-
ності. Вона тісно пов’язана з етапом Н – Аналіз
після впровадження, і може розглядатися як стадія,
що йому передує.

· Впровадження системи управління якістю.
Ця стратегія пов’язана з прагненням організації
сертифікуватися згідно з міжнародним стандартом
системи управління якістю.

· Організація внесення змін. Проекти керуван-
ня документацією неминуче включають різні
зміни в організаційних обов’язках, робочих мето-
дах та процедурах. Можливість активно керувати
цими змінами визначить успіх процесу впровад-
ження. Організація повинна усвідомлювати, які

процеси зазнають змін, і бути готовою працювати
з ними. Важливим шляхами стимулювання прий-
няття змін є навчання, документування та інфор-
мування.

Як і будь-який проект, впровадження, аби бути
ефективним, потребує ретельної організації. План
впровадження потрібно адекватно задокумен-
тувати, оприлюднити та зробити доступним для
персоналу. Хоча впровадження документаційної
системи в різних організаціях може відбуватися
по-різному, проте є дії, обов’язкові для всіх орга-
нізацій. Це: інформування персоналу про етапи
впровадження та його вплив на працівників і ор-
ганізацію в цілому; розповсюдження серед персо-
налу інформації про ухвалену політику та
процедури; аналіз фахового рівня персоналу та
прийняття рішень щодо навчання; відбір та
призначення працівників, до обов’язків яких
входить керування документацією та впроваджен-
ня нової кадрової структури у сфері керування
документацією; навчання персоналу, що керує
документацією; реалізація навчальних програм
для працівників; конвертування існуючих систем
(залежно від стратегії конвертування);
встановлення постійно діючих програм експерти-
зи цінності та передавання документів до архіву
або вилучення для знищення; встановлення проце-
дур інтелектуального контролю за документами;
встановлення прав доступу до документів; пере-
вірка сховищ фізичних документів та носіїв, на
яких зберігають електронні документи; обстежен-
ня поточного (нинішнього) місцезнаходження фі-
зичних документів, включення важливих метада-
них до документаційних систем та встановлення
постійно діючої програми переписування фізич-
них документів; впровадження та тестування пла-
ну дій на випадок надзвичайних ситуацій; тесту-
вання кожної системи, методики або процесу; під-
готовка та надання персоналу відомостей про стан
робіт; підготовка регулярних повідомлень про стан
робіт для керівного складу із зазначенням питань,
вирішення яких потребує надання ресурсів.

І останній аспект – розроблення плану експлу-
атації системи. Він повинен охоплювати всі засо-
би, які були розроблені, щоб допомагати у керу-
ванні документацією. Необхідно розробити про-
цедури для ведення та оновлення схеми класифі-
кації напрямків діяльності, корпоративного тезау-
руса, вимог до службових документів, номенкла-
тур справ, політики й процедур та навчальних ма-
теріалів.

Після завершення даного етапу організація ма-
тиме інтегровану в її структуру з мінімальними
змінами ділової діяльності удосконалену методику
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керування документацією, яка сприятиме органі-
заційним вимогам для акредитації відповідно до
системи управління якістю та виправдає довго-
строкові інвестиції, зроблені на етапах А – F.

Результатом даного етапу є така документація:
1) детальний проектний план з викладом струк-

тури обраної стратегії та методики (тобто доку-
ментування, інформування, навчання, конверту-
вання, регулювання та перегляд, впровадження
системи управління якістю та організація внесен-
ня змін);

2) документально оформлені політика, проце-
дури та стандарти;

3) навчальні матеріали;
4) порядок документування процесів конвер-

тування та поточних процедур переміщення інфор-
мації;

5) документація, потрібна для акредитації від-
повідно до “системи якості” (у разі необхідності);

6) звіти про хід впровадження кожної системи,
методики та процесу;

7) звіти керівництву про процес впровадження.
Етап Н: Аналіз після впровадження системи
Мета етапу Н – оцінити ефективність доку-

ментаційної системи з точки зору дотримання ви-
мог до службових документів та врахування
організаційних обмежень, визначених на етапах
від С до Е, а також проаналізувати процес роз-
витку системи для того, щоб можна було усунути
недоліки та встановити режим моніторингу на
час дії системи.

Етап Н включає:
1) аналізування того, чи службові документи

створюють та зберігають згідно з потребами діло-
вої діяльності та відповідним чином пов’язують
з робочими процесами, частиною яких вони є;

2) опитування керівництва, персоналу та інших
зацікавлених сторін;

3) здійснення обстеження;
4) перевірка документації, підготовленої під

час попередніх стадій проекту розроблення сис-
теми;

5) нагляд за операціями та їх вибіркове пере-
віряння.

Для проведення етапу Н потрібно підготувати
план аналізу з критеріями оцінки; зібрати та проа-
налізувати показники якості функціонування до-
кументаційної системи; задокументувати та по-
дати звіт про результати керівництву; провести ко-
ригувальні заходи; організувати регулярний аналіз
функціонування системи.

Ключовими засобами оцінки якості функціо-
нування системи є показники, розроблені для ета-
пу Д, визначені вимоги до службових документів

з етапу С та необхідні виконувані функції керу-
вання документацією. Це допоможе встановити
ознаки продуктивності праці та контрольні питан-
ня з таких напрямків:

1. Створення та пошук службових документів.
2. Організація роботи зі службовими докумен-

тами.
3. Передавання службових документів до ар-

хіву та вилучення для знищення.
4. Навчання працівників.
5. Здобутки та недоліки процесу.
Перший аналіз роботи документаційної систе-

ми проводять не раніше, ніж через півроку після
її впровадження, а потім повторюють через певні
проміжки часу. Цим організація гарантує постійне
повернення своїх інвестицій у документаційну
систему. У неї будуть об’єктивні дані для того, щоб
продемонструвати, що вона створює службові до-
кументи, що відповідають вимогам її діяльності,
та як керує ними. Аналіз, проведений після впро-
вадження системи, зменшує для організації ризик,
пов’язаний з невдалим функціонуванням системи,
а з часом дає можливість передбачити суттєві змі-
ни у вимогах до документації та організаційних
потребах, які роблять необхідним новий цикл
розроблення.

Після завершення етапу Н організація матиме:
1) розроблену та прийняту методологію для

об’єктивної оцінки документаційної системи;
2) задокументовані діяльність системи та про-

цес розроблення;
3) представлений керівництву звіт про резуль-

тати аналізу діяльності документаційної системи
та рекомендації щодо її поліпшення .

Оскільки робочі процеси та документаційні
системи змінюються, слід періодично здійснювати
заходи, описані в етапах з С по Н.

Таким чином методика розроблення та впро-
вадження документаційної системи забезпечує ці-
лісну систему дій, спрямовану на поліпшення ін-
формаційного менеджменту організацій. Завдяки
гнучкості її можна застосувати як в цілому для
організації, так і для окремих документаційних
систем, напрямків ділової діяльності або вироб-
ничих підрозділів залежно від потреб організації.

1 Про затвердження Стратегії інтеграції України до Єв-
ропейського Союзу: Указ Президента України від 11 черв.
1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 24. – Ст. 870.

2 Антоненко І. До історії розроблення міжнародного
стандарту ISO 15489-2001 “Інформація та документація. –
Управління документацією” // Архівознавство. Археографія.
Джерелознавство. – К. 2003. – Вип. 6. – С. 73–83; Вона ж:
Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного
стандарту ISO 15489-2001 “Інформація та документація. –
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Одними з найскладніших для низки наук гу-
манітарного циклу (архівознавства, бібліотеко-
знавства, бібліографознавства, музеєзнавства, до-
кументознавства) об’єктів дослідження є музичні
документи на різних носіях – ноти, грамплатівки,
магнітні стрічки тощо, для яких характерним є те,
що вони зберігаються у багатьох архівах, бібліо-
теках, музеях – як приватних, так і державних.
Підходи ж до описування цих документів в архі-
вах, бібліотеках, музеях суттєво різняться. Специ-
фіка методики описування та фіксації інформа-
ційної складової змісту музичних документів по-
в’язана з тим, що вони містять запис певним чи-
ном упорядкованих звуків – музики, а також від-
різняються особливими засобами передачи інфор-
мації, багатоаспектністю форми, змісту. Тому роз-
роблення схеми спеціального уніфікованого опи-
сування для електронного каталогу музичних до-
кументів орієнтоване як на необхідність створення
спеціального формату запису зі включенням до-
даткових елементов, що розкривають суто музичні
аспекти документа і потребують спеціальних ін-
формаційних полів, так і на інтеграцію, взаємо-
узгодження архівного, музейного, бібліографічно-
го описування зазначених документів, зведення їх
до єдиних принципів і правил.

У цій статті висуваються деякі концептуальні
авторські підходи до розгляду такого складного
явища, як музичний документ та його описування
для електронного каталогу.

Під музикою зазвичай розуміється відображен-
ня дійсності у звукових художніх образах, що ак-
тивно впливають на психіку людини, спричиню-
ють певні емоції1. Тому основним об’єктом музич-
ної інформації вважатимемо звукові художні об-
рази – у певній формі організовані людиною звуки
(музику). Виходячи з цієї тези, будь-яку текстову
інформацію про музику (наприклад, музикознавчі
твори, епістолярія композиторів, рецензії на му-
зичні твори, лібрето тощо) ми виносимо за рамки

Люція Тупчієнко-Кадирова
МУЗИЧНИЙ ДОКУМЕНТ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ,

СПЕЦИФІКИ ВИДІВ ТА ОПИСУВАННЯ В РЕЖИМІ
ЕЛЕКТРОННОЇ КАТАЛОГІЗАЦІЇ

музичної інформації, адже основним об’єктом тут
є вербальне (словесне) осмислення й вираження
музичної інформації.

Музична інформація може існувати у вигляді
безпосереднього виконання (голосом, тим чи ін-
шим музичним інструментом чи їх сукупністю,
внутрішнім слухом людини) або запису звуків чи
графічних знаків (звуко-нот). Шляхом запису му-
зична інформація фіксується і зберігається невиз-
начено тривалий час на різноманітних носіях: па-
пері, грамплатівках (ГРП), магнітних стрічках,
компакт-дисках, в електронній пам’яті комп’юте-
рів, на дискетах, компакт-дисках, відеокасетах,
кіноплівках тощо. З невпинним розвитком науко-
во-технічного прогресу не виключається поява в
найближчому майбутньому принципово нових,
досконаліших і компактних матеріальних носіїв
музичної інформації.

Таким чином, музична інформація – це інфор-
мація у формі музичних образних смислів, що реа-
лізується засобами співвідношень музичних звуків
у часі та просторі у процесі виконання і має різні
форми існування, такі як: уявна (внутрішній слух
людини), звукова як з безпосереднім звучанням
(природна – голос людини і звуки живої і неживої
природи, штучна – відтворюється за допомогою
музичних інструментів, створених людиною), так
і записана – тобто запис звуків з допомогою спе-
ціальних технічних пристроїв або шляхом нотного
запису, коли звуки музики фіксуються спеціаль-
ними графічними знаками – нотами для подаль-
шого відтворення (виконання), тобто вторинного
після створення виконання музичного твору
природними чи штучними засобами.

Музична інформація, що записується (фіксує-
ться) на матеріальному носії для подальшого, в то-
му числі й неодноразового відтворення у часі й
просторі та для збереження, – стає музичним доку-
ментом. У цьому явищі можна простежити три
складові: 1) власне музична інформація, 2) її мате-

Управління документацією” // Студії з арх. справи та доку-
ментознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 172–177.

3 ISO 15489-1 – Information and Documentation – Records
management – Part 1: General // ISO – Printed in Switzerland. –
2001. – 19 р.; розд. 8.

4 ISO TR 15489-2 – Information and Documentation –
Records management – Part 2: Guidelines // ISO – Printed in
Switzerland. – 2001. – 39 р.; п. 3.2.

5 ISO 15489-1 – Information and Documentation – Records
management – Part 1: General // ISO – Printed in Switzerland. –
2001. – 19 р.; п. 8.4.

6 Managing Business Information – DIRKS – www.naa.gov.-
au/recordkeeping/dirks/summary.html
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ріальний носій, 3) процеси запису та відтворення.
За цими трьома компонентами можна розробити
відповідні класифікації для оптимізації користу-
вання цими документами і полегшення їх пошуку,
в тому числі в автоматичному режимі за певним
алгоритмом.

Класифікаційний аналіз музичної інформації
може будуватися на різних підставах і за різними
змістовними рівнями. Наприклад, можна розгля-
дати музику як явище надлюдського (божествен-
ного) походження, що знаходить вияв у міфах, ле-
гендах, казках, віруваннях тощо та як результат
творчості окремих індивідів та груп людей. Музич-
на інформація часто піддається аналізу в історич-
ному контексті, як процес розвитку суспільних
уявлень про музику та її роль в суспільному бутті
у різні епохи та у різних народів. Може розглядати
музику і як вид мистецтва та її місце серед інших
видів мистецтва. Основою класифікаційних схем
може слугувати й структура музичної інформації
у відповідності з окремими напрямами, стилями,
жанрами музики. Під час такого аналізу музичної
інформації можна розглядати окремі групи творів,
окремі твори та їх частини тощо. Тобто, як бачимо
на цих прикладах, існує багато ознак, до яких мож-
на “прив’язати” ту чи іншу схему класифікації му-
зичної інформації.

Першим матеріальним носієм (перший ряд
фіксації), що відображає ідеальне явище “музика”,
є звук музичний, який характеризується певною
висотою, силою звучання (гучністю), довжиною,
темпом і тембром. Певна організація звуків, їх гар-
монійне співвідношення і певна послідовність в
сукупності утворюють музичні образи, тобто це
і є власне музика.

Другим матеріальним носієм (другий ряд фік-
сації), вже при виконанні музики, є або людський
голос – природний інструмент (відтворення музич-
ного твору голосом), або ж штучно зроблений інст-
румент для відтворення музики фізичними зусил-
лями людини (музиканта).

Нотний текст, зафіксований на папері, зрозу-
міло, сам по собі звучати не може, озвучує його
при виконанні музичного твору виконавець (му-
зикант, співак), або той, хто сприймає та відтворює
цей текст внутрішнім слухом, “про себе”. Тому,
третій ряд фіксації – це кодування звуків або спе-
ціальними знаками на паперовому носії – нотами
у системах музичної нотації (вони протягом кіль-
кох століть зазнали значної еволюції, поки набули
сучасного усталеного вигляду п’ятилінійного но-
тозапису), або ж у системах механічного (на-
приклад, старовинні т. зв. “музичні скриньки”, ка-
рийони, куранти тощо), електромагнітного, елект-

ронного чи якогось іншого способу запису та від-
творення звуків.

Четвертий рівень фіксації – це музика, зафіксо-
вана у спеціальних кодах на кінцевому матеріа-
льному носієві (папері, грамплатівці, магнітній
стрічці, компакт-диску, жорсткому диску (вінчес-
тері) комп’ютера, дискеті тощо). Саме на цьому
рівні фіксації й виникає музичний документ,
завдяки якому інформація про звуки зберігається
і передається у часі і просторі. Таким чином, ана-
логічно до визначення загального поняття “доку-
мент”2, слід вважати, що музичний документ – це
музична інформація, зафіксована спеціальним чи-
ном на матеріальному носієві у вигляд звуків або
графічних знаків у системі нотації для процесів
збереження та передавання у часі та просторі.

Класифікація музичних документів за третьою
складовою музичної інформації – способом та за-
собом запису та відтворення, – потребує додатко-
вого дослідження у відповідних галузях знань. По-
ки що попередньо, враховуючи існуючі матеріаль-
ні носії та способи і засоби запису та відтворення
музичної інформації, виділимо три основні групи
музичних документів: 1) звукозаписи (ГРП, маг-
нітні стрічки, компакт-диски тощо); 2) графічно-
текстові, або нотні (рукописи та друковані ви-
дання); 3) нотно-звукові (відповідні комп’ютерні
програми).

Музичні документи, безперечно, мають як
спільні, так і специфічні риси порівняно з іншими
видами документів. Тому існуючі традиційні спо-
соби й методи описування документів, на нашу
думку, мають бути базовими при створенні фор-
мату описування музичних документів.

Формат описування музичних документів роз-
робляється нами на основі міжнародного стандар-
ту та правил описування архівних документів3,
міжнародного формату для обміну даними
UNIMARC4, матричної гіпертекстової моделі
В. Г. Овчинникова5. Крім того, при розробленні
формату описування музичних документів нами
частково було використано принципи формалізо-
ваного кодикологічного опису рукописних книг,
розроблені Л. А. Дубровіною6 . При визначенні
специфічних рис музичних документів також ви-
користано деякі матеріали зі спеціалізованої му-
зичної енциклопедії та інших наукових видань7.

Такий, певною мірою інтегративний підхід до
зазначеного питання, викликаний тим, що в якості
джерельної бази при створенні формату описуван-
ня музичних документів нами було використано
значну за обсягом і типами кількість документів з
особового архіву відомого українського радянсь-
кого композитора Юлія Сергійовича Мейтуса. Цей
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архів, який внаслідок певних обставин нині не є
єдиним цілим, оскільки його складові зберігаю-
ться в різних установах: музеях, бібліотеці, архі-
вах, – містить різні види документів: музичні ру-
кописи, грамплатівки, листи, фотографії, численні
нотні видання тощо. Тому при створенні формату
описування для бази даних необхідно було врахо-
вувати як загальні вимоги до описування різних
видів документів, так і різні правила їх описуван-
ня, в залежності від їх виду.

Для загального описування музичних доку-
ментів нами виділено наступні аспекти (всі вони
на наступних сторінках позначені жирним шриф-
том і підкреслені лініями): 1) об’єкти описування;
2) суб’єкти описування; 3) історія, процеси та їх ха-
рактеристики; 4) оцінки; 5) характеристики;
6) носій інформації та матеріал, на якому здійснено
її фіксацію; 7) географічно-просторове розташуван-
ня; 8) організаційно-управлінська структура;
9) бібліографія; 10) робота з одиницями опису: опи-
сування, користування, відомості про реставрацію.

Крім того, для кожного виду музичного доку-
мента, нами здійснено спробу розробки специфіч-
ної частини описування, в якій враховуються
особливі характеристики, притаманні саме тому
чи іншому виду документа. Так, зокрема, розроб-
лено специфічну частина описування для нотного
рукописного документа, для звукового документа
(грамплатівки), а ось описування електронного
музичного документа представлено лише у загаль-
ному виді (див. нижче підрозділ “Характеристики
окремих видів документів”).

Всього нами виділено чотири рівні описуван-
ня; для зручності і лаконічності вони позна-
чаються в аспектах певними літерами (сиглами):
1) рівень фонду в цілому – Ф, 2) рівень частини
фонду – ЧФ, рівень опису – О, 3) рівень справи/
одиниці обліку – СОО, справи – С, одиниці облі-
ку – ОО, 4) рівень окремого документа – Д,
рівень згадування в іншому документі – З.
Фондові долучення позначаються сиглою ФД,
текстові фрагменти – ТФ.

Нижче наведено скорочений варіант формату
описування музичних документів.

[Початок формату описування]:
1. Об’єкти описування та їх характеристики
Заголовок (Ф-Д); Зовнішній вигляд (Ф-Д); Ос-

новний(і) текст(и) (Повний текст або ім’я файла,
в якому зберігається (Д); Повний текст віршів або
слів у нотному документі (Д)); Зміст/анотація (Ф-
Д); Мова/Графічна система запису (Ф-Д); Присвя-
та (текст + місце розташування) (Д); Дані щодо
варіантів, редакцій (Д).

Документ (Д). Дані з тексту документа (визна-
чення + ТФ та місце його розташування – частина
документа, номер сторінки, номер рядка): Офіцій-
на назва описуваного документа і/або питання;
Предмет; Тема; Факт; Мета (процесу) документа;
Привід (процесу створення, присвячення) доку-
мента; Твір, якого стосується або про який йдеться
у документі (назва, жанр, літературний твір, за
яким зроблено документ та його жанр); Дати, яких
стосується документна інформація; Географічна
назва місцевості, яка вживається у тексті докумен-
та та її сучасна назва; Згадування або посилання
на іншій документ (назва як у тексті + місце розта-
шування + уточнена назва + вид/тип документа).

Контекст документа: функція та роль докумен-
та; мета створення документа (визначення + ТФ).

Документ як частина групи документів: номі-
нал; жанр; тип; вид; різновид; супровідні доку-
менти реєстрації, надходження, передачі (назва чи
вид, номер, дата складання).

Структура та систематизація одиниці опису-
вання; структура та особливості форми твору до-
кумента.

Надписи утворювачів одиниць опису (дарчий
надпис; надписи працівників установи-утримува-
ча та особи-утримувача одиниці опису; знаки
книжні (екслібриси), облікові, знаки кінця, знак
охорони авторського права).

Примітки (Ф-Д).
Характеристики об’єктів описування
Загальні характеристики об’єктів: ступінь за-

вершеності (етап, стадія) роботи над документами;
ступінь повноти документів; номери одиниць
опису (Ф, ЧФ, О, С, ОО, Д) та інші номери; дати,
що даються при описуванні (Ф-Д) та для елект-
ронного опису; кількість одиниць опису (загальна
та по видам) (Ф-Д); кількісні характеристики в
одиниці опису (Д) (кількість сторінок у документі;
тривалість звучання; метраж; хронометраж; кіль-
кість байтів інформації). Нумерація (Д): загальна
характеристика нумерації (ким зроблено, розта-
шування); аркуш(і) у фонді, справі, одиниці обліку,
на якому(их) зафіксовано документ; кількість ар-
кушів у документі, на яких міститься текст (Д).
Читаність текста (розбірливість, вицвілість літер,
нот тощо) (Д).
Характеристики окремих видів документів

МДН. Характеристики музичного нотного
документа:

1. Нотне письмо
1.1. Нотний стан та його розташованість:
а) нотний стан: кількість ліній та матеріал роз-

лінування;
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б) загальна кількість нотних станів;
в) кількість нотних станів на аркушах, сторін-

ках, інших частинах документа;
г) система нотних станів (для інструмента (яко-

го), для ансамбля (якого), для хора (якого), для ор-
кестра (якого), партитура);

д) структура (об’єднання) нотних станів, ряд-
ків: кількість нотних станів + знак об’єднання (ак-
колада, пряма скоба, загальна початкова риска) +
назва (партитура) + призначення (двоголосся, для
фортепіано, сольного інструмента та фортепіано,
для ансамбля, для оркестра, для хора);

е) назва нотного стану (інструмента) у пар-
титурі;

є) розташування нотних станів (номерів або
назв по інструментам) на аркушах, сторінках, ін-
ших частинах документа.

1.2. Такти та їх розташування:
а) загальна кількість тактів;
б) кількість тактів на аркушах, сторінках, інших

частинах документа;
в) розташування тактів (номерів) на аркушах,

сторінках, інших частинах документа.
1.3. Ключ (соль – скрипковий, фа – басовий,

до – альтовий, до – теноровий).
1.4. Ключа зміна: номер(и) такту(ів) + ключ.
1.5. Нотні знаки:
а) овальні головки зі штилем (палочкою) –

заповнені або незаповнені;
б) нотація інструментальна: ударні інструменти;
в) елементи нотних знаків для відображення

відносної тривалості звуків.
1.6. Лад загальний.
1.7. Лада зміна: номер(и) такту(ів) + лад.
1.8. Тональність загальна.
1.9. Тональності зміна: номер(и) такту(ів) +

тональність.
1.10. Аккорди супроводу: номер(и) такту(ів) +

знаки аккордів.
1.11. Модуляція: номер(и) такту(ів) + модуляція

(тональн).
1.12. Відхилення: номер(и) такту(ів) + то-

нальность(і).
1.13. Альтерації знаки (диез, дубль-диез, бе-

моль, дубль-бемоль, бекар).
1.14. Альтерації знаки при ключі на початку

твору: номер(и) такту(ів) + знаки.
1.15. Альтерації знаки при зміні ключа:

номер(и) такту(ів) + знаки.
1.16. Альтерації знаки випадкові (при окремих

нотах): номер(и) такту(ів) + знаки + нота(и).
1.17. Метр загальний (за відсутності тактових

рисок).
1.18. Метра зміна: номери рядків + метр.

1.19. Розмір загальний.
1.20. Розміра зміна: номер(и) такту(ів) + розмір.
1.21. Темп загальний (вказаний на початку):

назва словами + цифрове визначення по мет-
роному.

1.22. Темпа зміна: номер(и) такту(ів) + темп
1.23. Характер виконання загальний (вказаний

на початку).
1.24. Характера виконання зміна: номер(и)

такту(ів) + номер рядка + характер виконання.
1.25. Діапазон звуків у творі для голоса (нижній

та верхній звуки).
1.26. Динамічні відтінки постійного ступеню

гучності (fortissimo – ff, forte – f, mezzo forte – mf,
pianissimo – pp, piano – p, mezzo piano – mp):
номер(и) такту(ів) + знак.

1.27. Динамічні відтінки гучності, що посту-
пово змінюється (crescendo, poco a poco crescendo,
diminuendo, poco a poco diminuendo, smorzando,
morendo): номер(и) такту(ів) + знак.

1.28. Динамічні відтінки для зміни ступеню
гучності (piu forte, meno forte, sforzando): номер(и)
такту(ів) + номер рядка + знак.

1.29. Мелізми (форшлаг, мордент, группетто,
трель): номер(и) такту(ів) (+ доля + нота) + номер
рядка + мелізм.

1.30. Прийомів виконання знаки (легато, стак-
като, нон легато, гліссандо, арпеджіато): но-
мер(и) такту(ів) + номер рядка + знаки.

1.31. Скорочення нотного письма знаки (знак
перенесення на октаву вище або нижче; реприза;
знак зміненого кінця при повторенні “1.” – перша
вольта та “2.” – друга вольта; знак повтору час-
тини твору – Da capo al Fine + Fine, Dal segno al
Fine + Fine; знак повтору такта(ів), мелодічесь-
кої фігури, звука або аккорда, звука в октаву;
тремоло): номер(и) такту(ів) + номер рядка +
знак.

1.32. Додаткові знаки для збільшення трива-
лості звука (крапка, фермата, ліга).

2. Характер написання нот та інших знаків
(почерк): ноти у вигляді овалів/рисок, кут нахилу
нотних рисок та тактових рис, натиск при напи-
санні.

3. Тексти документа та їх розташування:
а) кількість тактів, зайнятих нотним текстом;
б) кількість нотних станів, зайнятих нотним та

словесним текстами;
в) розташування нотного тексту: частина доку-

мента, номер аркушу, сторінки, номер нотного ста-
ну, номер такту, текст;

г) розташування слів: частина документа, но-
мер аркушу, сторінки, номер нотного стану, номер
такту, текст.
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МДГ. Характеристики музичного запису на
грамплатівку/ці

1. Музичний запис. Зміст музичного запису.
1.1. Тип запису: музичний(і) твір(и) (у тому

числі зі словесним текстом), музична казка, інше.
1.2. Заголовок грамплатівки: назва твору(ів),

автор, виконавці, серія та підсерія.
1.3. Надсистеми: серія та підсерія для змісту

музичного запису.
1.4. Супровідний текстовий матеріал (диско-

графія, бібліографія, тематичний покажчик, лібрето
або текст, біографія композитора або виконавця, іс-
торія ансамбля, технічні або історичні дані про заді-
яні музичні інструменти або про виконання музики,
інша історична інформація, етнологічна інформа-
ція, біографія особи, що зробила аранжування або
перекладення, інструктивний матеріал, партитура,
інший супровідний текстовий матеріал, фото тощо).

1.5. Графічна інформація: знак фірми-виготов-
лювача (логотип) та інше; репродукція твору обра-
зотворчого мистецтва + художник + твір + пер-
сонаж; художній малюнок + художник; фотогра-
фія(ї) + фотограф(и).

1.6. Відомості з твору: назва, автор, номер тво-
ру, твір, номери та назви частин.

1.7. Відомості про мову: мова виконання во-
кального твору, мова тексту твору на супровідному
текстовому матеріалі, мова пояснювального тексту
на супровідному матеріалі, мова паралельного
тексту.

2. Характеристики запису музичної інформації
2.1. Створення першого запису: назва устано-

ви-створювача, номер запису.
2.2. Дата та місце виконання та першого запису

твору.
2.3. Дата (рік) першого запису на ГРП виго-

товлювача ГРП.
2.4. Вид диска (еталонний – негатив, еталон-

ний – позитив, матриця – негатив, пробна пресов-
ка), колір центральної частини ГРП (свідчення про
належність даного диска до партії копій першого
диска): чорний, фіолетовий, темно-червоний, тем-
но-блакитний, рожевий, білий тощо.

2.5. Вид звуку (монофонічний, стереофонічний,
квадрофонічний, невідомо, інше).

2.6. Техніка запису (акустична, електрична,
цифрова, невідома, інше).

2.7. Швидкість, ня якій має відтворюватися
запис (об/хв.)

2.8. Тривалість музичного запису: загальна на
одній ГРП (тривалість усіх ГРП у комплекті),
тривалість окремого твору(ів), по частинам, по
сторонам ГРП.

3. Відомості про носій музичної інформації.

3.1. Надсистеми (контроль за якістю): ГОСТ
та група.

3.2. Надсистема носія: керівні органи (мініс-
терства, відомства тощо) для виготовлювача ГРП,
ГОСТ для ГРП.

4. Характеристики носія музичної інформації
4.1. Частини грамплатівки: окрема грамплатів-

ка або комплект грамплатівок; вид упаковки – кон-
верт зовнішній або коробка; конверт внутрішній
або поліетіленовий пакет; аркуші-вкладиші з ін-
формацією (супровідний текстовий матеріал).

4.2. Кількість: загальна кількість ГРП, тип
документа (одна окрема ГРП, комплект, неповний
комплект, одна ГРП з комплекту).

4.3. Розташування ГРП у конвертах та короб-
ках: всі ГРП у конверті та пакеті; кожна ГРП у внут-
рішньому конверті; всі ГРП – у коробці тощо.

4.4. Розміри: ГРП (діаметр в мм), конвертів, ко-
робки.

4.5. Ширина доріжки дисків (широка/стан-
дартна, мікродоріжка/вузька, невідомо, інше).

4.6. Виготовлювач ГРП: фірма, завод.
4.7. Технічні елементи: номер замовлення;

тираж; ідентифікаційний номер; ціна; товарний
знак та словесне підтвердження авторського права
на запис та розташування.

4.8. Дата випуску даної ГРП.
4.9. Техніка, необхідна для відтворення

інформації, записаної на ГРП: назва, тип, марка,
інші технічні характеристики.

МДЕ. Характеристики електронного му-
зичного документа

Програма, назва файла, тип файла, форма ро-
боти (нотний стан, аудіо, карта треків (номер, наз-
ва треку, звуковий ресурс, порт, інструмент від-
творення, сила звучання), клавіатура, швидкість
відтворення (цифра темпу, номер співвідношення),
місцезнаходження на нотному стані: номер треку,
номер такту.

2. Суб’єкти та їх характеристики (подаються
спочатку уточнені форми, потім, як у тексті – від-
повідні текстові фрагменти)

[Характеристики суб’єктів вводяться в ті поля,
які будуть виводитися у словник.

Складовими характеристик є наступні:
– характеристики конкретної особи (звання за

професією – піаніст, віолонеліст, співачка, соліст
тощо; місце роботи – наприклад, Кіровоградська
обласна філармонія; почесні звання і нагороди –
наприклад, заслужений артист України, дипло-
мант міжнародного конкурсу тощо);

– характеристики колективу (назва, звання,
місцеперебування), наприклад, Черкаський народ-
ний хор; Академічна капела “Думка”, м. Київ);
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– характеристики установи/організації (нагоро-
ди, звання, статус)].

Суб’єкти утворення одиниці описування:
установа(и) або особа(и) – утворювачі справи/
одиниці обліку (С/ОО – Д).

[Окремо подаються наступні дані]:
Автор (П.І.Б., причетність): автор документа;

автор твору + функція (композитор, поет, пись-
менник); автор ідеї + функція; автор словесного
тексту + функція (автор лібрето, слів, віршів до
пісні, літературного прототипу, іншого словесного
тексту); автор публікації; звукорежисер.

Виконавець: диригент; оркестр (назва, вид за
виконавським складом); соліст: (співак – П.І.Б.
особи + визначення голосу; інструменталіст –
П.І.Б. особи + інструмент); концертмейстер; хор-
мейстер; хор (назва, вид); театр (назва; вид
театру – опери, оперетти, тощо); режисер-поста-
новник; художник); колектив та оркестр цирку;
ансамбль (назва, вид); колектив естрадної групи.

Інші причетні особи: консультант, експерт
(для постановки): П.І.Б. особи + галузь діяльності;
Обробники: аранжувальник(и), особи, що зробили
оркестровку; суб’єкти листування (адресат
документа; кореспондент документа); персонаж
твору + особа; суб’єкти, яким присвячено твір: осо-
ба; колектив; установа; інше; організація/установа,
де відбувається процес (назва + процес); власник
твору; персоналія (для картки каталогу); замовник;
покупець; експерт(и) документа; меценат(и), спон-
сор(и) створення або виконання; експортер; особа
(П.І.Б. + діяль ність); суб’єкт (назва).

3. Історія, процеси та характеристики
Назва та історія/біографія установи/особи – ут-

ворювача(ів) одиниці описування (С/ОО – Д).
Історія формуваня та зберігання одиниць опису

(Ф – Д).
[Наступні дані подаються з відповідними текс-

товими фрагментами документа]:
– процеси, пов’язані з документом (Д): комуні-

кація – відправлення, отримання, прочитання,
створення відповіді, передача, надходження, інше
(процес + ТФ);

– процеси, пов’язані зі змістом документа: ство-
рення (власне створення, редагування, доопрацю-
вання, доповнення); знищення; виконання (перше
виконання, інші виконання); аналіз, порівняння;
святкування; передбачення, прогнозування; про-
позиції; пересування особи, установи; обговорен-
ня; інше (процес + ТФ).

4. Оцінки
Цінність одиниці опису: експертиза цінності

(Ф – Д); статус цінності (наприклад, особливо цін-
ний документ) (Ф – Д).

Оцінки по відношенню до одиниці описування:
оцінка стану збереженості та умов зберігання (Ф –
Д); оцінка естетична: зовнішнього вигляду одиниці
описування (Д); оцінка стилю (Д).

Оцінки у тексті документа (оцінка + текстовий
фрагмент): оцінки персон; оцінки відносин між
персонами; оцінка – ставлення однієї персони до
іншої, результату взаємодії персон, результату
діяльності (творчості) персони; оцінка процесу;
оцінка події, факту; оцінка даного документа; оцінка
твору автора документа; оцінка іншого документа
даного автора; оцінка іншого документа іншого
автора; оцінка твору іншого автора; інші оцінки.

5. Характеристики документа
У базі даних характеристики віднесено до

відповідних полів інших аспектів.
6. Носій(ї) інформації одиниці опису та спосіб

й засіб фіксації
(тільки для рівнів справи/одиниці обліку та

документа).
Способи і засоби запису (С/ОО – Д); Носій(ї)

інформації одиниці опису (С/ОО – Д); Особливості
зовнішньої форми (у тому числі спосіб брошуру-
вання) (С/ОО – Д); Матеріальна основа носія ((С/
ОО – Д); Загальні дані – виготовлювач (П.І.Б., наз-
ва, абревіатура), фізичний стан (у тому числі
пошкодження) (Ф – Д).

Матеріальна основа документа, чим записано
документ.

Характеристики до матеріального носія та
способу й запису інформації.

Розміри носія (С/ОО – Д); Доступ (програмне
забезпечення, обладнання) до одиниці опиу (Ф –
Д); Стан, колір, збереженість кольору, гладкість,
щільність носія (С/ОО – Д);

Характеристики способу запису: почерк –
кількість почерків + розташування (номер аркуша,
сторінки, рядка або нотного стану) + хактеристики
(чіткість, розбірливо/не розбірливо, інше); розта-
шування тексту на аркуші (поля, тощо); виправ-
лення: наявність, вид та розташування.

Характеристики матеріалу фіксації: стан, колір,
збереженість кольору (згасання, обсипання),
яскравість.

7. Географічно-просторове розташування оди-
ниці опису

Місце створення одиниці опису (Ф – Д).
Утримання/зберігання: утримувачі одиниці

опису; географічний пункт зберігання одиниці
опису (група країн, міждержавний союз; країна,
код країни; регіон (область) тощо; місто; район,
селище, село; місцевість; адреса, телефон).

Споріднені документи одиниць опису (Ф – Д):
місце зберігання оригіналів та копій одиниць опису.
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Оприлюднення одиниць зберігання (Ф – Д):
загальні дані; публікація: а) загальні дані про обсяг
одиниці опису, що охоплює публікація; тип пуб-
лікації: відтворення-видання, дослідження тексту;
б) джерело, в якому опубліковано даний документ);
експонування (Ф – Д) (назва виставки, дата, місце
проведення); сценічне виконання (дата, місце, наз-
ва заходу, виконавці).

8. Бібліографічні дані
Довідковий апарат (Ф – Д); Бібліографія-

додаток до одиниці опису (Ф – Д).
Бібліографія про одиниці опису (Ф – Д): за-

гальні дані (тип бібліографії); бібліографічний
опис публікацій; бібліографічні списки.

Бібліографія у тексті документа: тип – список
літератури, посилання, цитування; Посилання (тип
та текст посилання на: а) авторів; б) персон; в) пуб-
лікації; г) рукописні твори; д) одиниці збереження
архівів; е) одиниці збереження музеїв; є) видання);
Цитування (вид, твір, автор + ТФ цитати); Тип ци-
тати: а) цитування власних творів; б) цитування
творів інших авторів; в) цитування творів без
вказівки на їхнє авторство; г) цитування творів не-
відомих авторів; д) інші цитати (вид + ТФ).

9. Організаційно-управлінська структура
Адміністративне підпорядкування: установа,

відділ, де зберігається одиниця описування, тощо
(назва + П.І.Б. людини, яка очолює установу, відділ
+ назва її посади) (Ф – Д).

Керівні програми, проекти процесів описуван-
ня, реставрації, тощо (назва + мета, процес, вико-
навці) (Ф – Д).

Структура суспільних утворень (надсистеми:
ГОСТи, творчі спілки –псьменників, композиторів
тощо) (Д).

10. Робота з одиницею опису: описування, ко-
ристування, реставрація

Описування: рівень описування фонду, частини
фонду, справи/одиниці обліку, документа, згаду-
вання в іншому документі [останнє описується як
документ]; джерела інформації (видання, консуль-
тація особи/установи); правила або нормативи,
якими користувались при описуванні; викона-
вець(иця) описування (П. І. Б., посада); дата(и)
проведення (початку та завершення) описування;
введення та редагування опису у БД (викона-
вець(иця) введення/редагування запису: П. І. Б.,
посада, місце роботи; дата(и) введення/реда-
гування).

Користування одиницями описування (Ф – Д):
право доступу до одиниці зберігання; умови від-
творення (копіювання) одиниці зберігання; запис
користування: П. І. Б., посада, звання, місце
роботи, мета користування або тема дослідження,

дата; спосіб користування: перегляд/виписки/ко-
піювання (обсяг та спосіб копіювання).

Реставрація одиниць опису (Ф – Д): реставра-
ція (загальні дані, у тому числі види реставрацій-
них робіт або консервації; дата реставрації; вико-
навець(иця) реставрації (П. І. Б., посада або ква-
ліфікація, місце роботи); необхідні заходи.

Примітки до описування (Ф – Д).
[Кінець формату описування]
Відмінність цього формату від існуючих фор-

матів опису полягає у наступному:
по-перше, його розробка орієнтована, як вище

вже зазначалось, на інтеграцію архівного, музей-
ного, бібліотечного описування документів;

по-друге, його розробка орієнтована на елект-
ронний опис, на створення електронної версії ката-
логу, тому описування відбувається більш деталь-
но, коли в окремі поля вводяться дані, які потім
можна за відповідними дескрипторами шукати у
словнику. Тобто, пошук стає більш детальним та
багатоаспектним. Але система, в якій відбувається
описування, передбачає й систему наявності виок-
ремлених дескрипторів, за якими здійснюється по-
шук. Таким чином, зберігається систематичність
опису та пошуку.

по-третє, матричний гіпертекст передбачає ви-
користання текстових фрагментів для ілюстрації
даних у полі. Крім того, узагальнюється процес
структуризації природних текстів (виділення пред-
метів та відносин між ними). Це деякою мірою доз-
воляє реалізувати підходи до майбутньої формалі-
зації семантичних процесів аналізу та системати-
зації природних текстів, а також полегшує пошук
фактографічної інформації з текстів документів.

Крім того, формат складається як із загальної
частини – для введення загальних для різних видів
документів даних та введення опису різних рівнів
(фонду та його частин), так і із специфічної час-
тини – для опису окремих видів музичного доку-
мента: рукописного нотного документа та звуко-
вого документа (грамплатівки).

Ще однією особливістю запропонованого нами
опису є те, що він розробляється у середовищі до-
сить поширеного пакету CDS/ISIS, що збільшує
можливості його використання та подальшого до-
опрацювання.

Все це може сприяти покращанню доступу до
інформації без безпосереднього звертання до самих
документів. При цьому забезпечується краща збе-
реженість оригіналів документів, оскільки відпа-
дає потреба постійно звертатися безпосередньо до
них, а інформаційна частина документа завдяки
електронним засобам його описування стає
доступнішою для дослідників та має більші мож-
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ливості для розповсюдження, ніж традиційні спо-
соби описування музичних документів.

Для подальшої автоматизації процесу опису-
вання в запропонованому нами форматі необхідно
здійснити доповнення програмного комплексу
CDS/ISIS відповідними програмами, наприклад,
для одноразового введення повного тексту доку-
мента та багаторазового його використання при
заповненні окремих полів фрагментами тексту.

1 Музыка // Сов. энциклопед. словарь. – М.: Сов. энцик-
лопедия, 1985. – С. 841; Музыкальная энциклопедия. – М.:
Сов. энциклопедия, 1976. – Т. 3. – С. 1023–1025.

2 Кулешов С. Документознавство: Історія, теоретичні ос-
нови / УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 161 с.

3 Загальний міжнародний стандарт архівного описуван-
ня. – 2-ге вид. / УНДІАСД. – К., 2001. – 48 с.; Архівне
описування та довідковий апарат архіву // Основні правила

роботи державних архівів України / УНДІАСД. – К.,
2004. – С. 177–180.

4 Руководство по UNIMARC: Руководство по применению
международного коммуникативного формата UNIMARC /
Пер. с англ. – М., 1992. – 320 с; Методическое пособие по
применению международного коммуникативного формата
UNIMARC: В 3-х чч. – М.: ГПНТБ, 1995. – 320 с; Формат
бібліографічного запису (книги та серіальні видання):
Структура. – К.: НБУВ, 1998. – 88 с.

5 Овчинников В. Г. Построение самоорганизующейся
автоматизированной системы информационного обеспечения
на гипертекстовой основе: Науч. доклад. – М.:  Изд-во МГИК,
1993. – 140 c.

6 Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія української
рукописної книги. – К., 1992. – 262 с.

7 Музыкальная энциклопедия. – Т. 3. – М.: Сов. эн-
циклопедия, 1976. - С.1023-1025; Вахромеев В. А. Эле-
ментарная теория музыки. – М.: Музыка, 1983. – 224 с; Куш-
наренко Н. Н. Документоведение: Учебник. – К.: Знання,
КОО, 2000. – 460 с.
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Архівістика та історичне джерелознавство як
спеціальні галузі історичної науки мають у Київ-
ському національному університеті імені Тараса
Шевченка глибоке коріння і давні традиції. Вони
зародилися у середині ХІХ ст. у рамках історико-
філологічного факультету Університету св. Воло-
димира і, будучи тісно пов’язаними з подвижниць-
кою діяльністю його першого ректора М. Макси-
мовича, зі створенням на базі університету Київ-
ської археографічної комісії, Архіву давніх актів,
із заснуванням Історичного товариства Нестора-
літописця, часопису “Киевская старина”, заклали
фундамент університетського історико-джерело-
знавчого та архівістичного осередку, а згодом і від-
повідної наукової школи. Носієм і продовжувачем
цих традицій нині виступає, насамперед, кафедра
архівознавства та спеціальних галузей історичної
науки, якій у цьому році виповнилося 60 років.
Ретроспективний аналіз діяльності цього осередку,
узагальнення набутого досвіду належать до важли-
вих завдань архівно-джерелознавчих досліджень,
актуальність яких особливо зростає у зв’язку з від-
значенням 10-річчя Українського науково-дослід-
ного інституту архівної справи та документо-
знавства, з яким кафедра підтримує тісні зв’язки.

Ряд аспектів цієї проблеми вже висвітлено в
опублікованих працях, присвячених історії універ-
ситету, діяльності архівознавчої кафедри, нау-
ковому доробку її викладачів1. Пропонована стат-
тя має за мету на основі ретроспективного підхо-
ду простежити основні здобутки колективу кафед-
ри архівознавства та спеціальних галузей історич-
ної науки за останні 10 років в контексті творчого
співробітництва з Українським науково-дослідним
інститутом архівної справи та документознавства.

За 60 років діяльності кафедри, незважаючи на
зміни в її назві, всі покоління її працівників
розглядали себе спадкоємцями кращих традицій
історично- джерелознавчих та архівістичних дос-
ліджень, започаткованих в Університеті св. Воло-
димира, зокрема тих, що були пов’язані з київсь-
кою науковою школою істориків-документалістів,
яка сформувалася навколо В. Антоновича. Їй пере-
дувала подвижницька діяльність М. Максимо-
вича, який невдовзі після приїзду до Києва
ініціював збирання джерел з історії України, ство-
рення Археографічної комісії, проведення археоло-
гічних розкопок. Формально проігнорувавши цю
ідею видатного вченого, царизм все ж пішов на

заснування при канцелярії київського подільського
і волинського генерал-губернатора в 1843 р. Тим-
часової комісії для розгляду давніх актів, яка ввій-
шла в історію як Київська археографічна комісія.
Серед членів і співробітників комісії чільне місце
посідали професори і доценти університету,
зокрема М. Іванишев, М. Костомаров, В. Антоно-
вич, а також П. Куліш, Т. Шевченко та ін. Комісія
започаткувала видання “Архива Юго-Западной
России”, південно-руських літописів, архівних до-
кументів2. На базі історичного відділення історико-
філологічного факультету університету, Київської
археографічної комісії сформувалася наукова ар-
хеографічна школа, лідером якої був М. Іванишев,
а серед його учнів особливо виділявся своїми здіб-
ностями В. Антонович. Символічно, що саме він
став засновником київської наукової школи істо-
риків-документалістів. В. Антонович започаткував
у Київському університеті в 1860 р. “Курс лекцій
з джерелознавства”, в якому великого значення на-
давалося джерелам з історії України, методиці нау-
кової критики та використання3. Зі школи В. Ан-
тоновича вийшли такі визначні історики як
М. Грушевський, О. Грушевський, В. Біднов,
В. Ляскоронський, В. Щербина та ін.

Важливу роль для розвитку архівістики віді-
грало заснування на базі університету Київського
центрального архіву давніх актів (1852 р.). Керів-
ництво ним здійснював завідувач університетської
бібліотеки А. Красовський, а серед його співро-
бітників були І. Новицький, О. Левицький, І. Ка-
манін, В. Романовський, К. Козловський, М. Вла-
димирський-Буданов, О. Федотов-Чеховський та
ін. Цей архів завдяки ученим університету став
навчальною лабораторією для кількох поколінь
архівістів та археографів України. Його докумен-
тальні матеріали стали основою створення бага-
тьох ґрунтовних праць з української історії, закла-
ли фундамент формування у майбутньому Цент-
рального державного історичного архіву України
(м. Київ), який нині є головною базою архівної
практики студентів історичного факультету Київ-
ського університету. Директор цього архіву О. Му-
зичук, вихованка архівознавчої кафедри універ-
ситету, частий гість кафедри, прекрасний настав-
ник і порадник студентської молоді.

Отже, є підстави говорити про давні традиції,
тяглість і наступність джерелознавчих, архівних
та археографічних досліджень у Київському уні-
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верситеті. Ці традиції передавалися від покоління
до покоління його професорів і вихованців, зба-
гачувалися і примножувалися. Багато з цих тра-
дицій успадковано в ході і після Української ре-
волюції 1917–1920 рр., коли університет було ук-
раїнізовано, а згодом і реформовано в Інститут на-
родної освіти. Навіть після встановлення тоталі-
тарного режиму університетські історики не при-
пинили джерелознавчі дослідження, хоча їхні пра-
ці і лекційні курси з джерелознавства та історіо-
графії зазнали ідеологізації і спотворень: вони вик-
ладалися у дусі матеріалістичного трактування іс-
торії та партійно-класового підходу до відбору,
оцінки і використання джерел. В університеті пра-
цювали визначні джерелознавці та архівознавці:
В. Романовський, О. Оглоблин, О. Гермайзе,
В. Кордт, В. Камінський, Л. Добровольський,
В. Базилевич тощо, завдяки яким не було втрачено
національні риси історичного джерелознавства та
архівознавства, але в роки сталінських репресій
більшість із цих викладачів піддали острокізму і
репресіям.

Рубіжною подією в розвитку джерелознавчо-
архівних досліджень, у підготовці професійних
істориків-архівістів стало заснування згідно з пос-
тановою уряду УРСР восени 1944 р. в Київському
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка ка-
федри архівознавства і відділення для підготовки
архівістів. Кафедру очолив професійний історик-
архівіст (випускник Московського історико-ар-
хівного інституту), кандидат історичних наук
Ф. Шевченко, який працював начальником науко-
во-видавничого відділу Архівного управління
НКВС УРСР. Він продовжив справу формування
архівно-джерелознавчого осередку в університеті,
поклав початок створення колективу кафедри, оп-
рацювання навчального плану, програм базових
дисциплін нової спеціальності4. До цієї роботи Фе-
дір Павлович залучив тодішнього начальника
науково-методичного відділу Архівного управ-
ління, а згодом директора Центрального держав-
ного історичного архіву (теж вихованця Москов-
ського історико-архівного інституту) В. Стрельсь-
кого, зарахованого за сумісництвом на посаду
старшого викладача кафедри. Після призначення
Ф. Шевченка заступником голови Комісії з історії
Великої Вітчизняної війни завідувачем кафедри
став В’ячеслав Ілліч, який вже мав певний досвід
науково-педагогічної та організаційно-архівної
роботи.

Майже 40 років діяльність кафедри була
пов’язана з ім’ям В. Стрельського. Окрім архіво-
знавчих дисциплін, кафедра забезпечувала
викладання історичного джерелознавства, архео-

графії та спеціальних (допоміжних) історичних
дисциплін. Зважаючи на гострий брак фахівців,
В’ячеслав Ілліч основні курси читав сам, парале-
льно ведучи пошук викладачів, їхню підготовку5.
Поступово сформувався колектив кафедри –
А. Введенський, М. Варшавчик, А. Грінберг,
С. Яковлєв, який і став осередком джерелознавчо-
архівних досліджень. У 60-ті роки до нього вли-
лися О. Долинський, Р. Петренко, А. Іваненко, у
80-ті – І. Войцехівська, С. Павленко та ін. Визна-
ним лідером цього осередку залишався В. Стрель-
ський: він читав основні лекційні курси, успішно
провадив наукові дослідження, першим захистив
докторську дисертацію, підготував оригінальні
підручники з джерелознавства, започаткував ас-
пірантуру при кафедрі.

Помітно активізувалася робота кафедри в роки
“хрущовської політичної відлиги”. Цого праців-
ники підготували україномовний навчальний по-
сібник “Допоміжні історичні дисципліни6 ”. Ос-
новні його розділи – “Архіви”, “Архівознавство”,
“Джерелознавство”, “Сфрагістика”, написав
В. Стрельський. С. Яковлєв підготував розділ “Ар-
хеографія”, В. Дядиченко – “Основи палеографії”,
А. Введенський – “Дипломатика”. Посібник за-
свідчив наявність в Україні фахівців, здатних
досліджувати і науково осмислювати важливі роз-
діли архівознавства та джерелознавства. Незва-
жаючи на панівні тоді ідеологічні парадигми, пар-
тійно-класове трактування природи джерела і ар-
хівного документа, у ньому давалося відносно
об’єктивні відомості про історію архівної справи,
мережу архівних установ, структуру державного
архівного фонду, методи і правила опублікування
історичних джерел. Упродовж трьох десятиліть по-
сібник посідав провідне місце у списках основної
навчальної літератури для студентів історичних
факультетів.

За умов наростання авторитаризму спеціальні
галузі історичної науки, насамперед джерелознав-
ство та архівознавство, зазнали ще більшої ідеоло-
гізації. Зусилля дослідників зосереджувалися на оп-
рацюванні загальносоюзних проблем, їхні праці
зазнавали зросійщення, що негативно відбилося на
тематиці кафедральних досліджень, на спрямуван-
ні навчальної літератури. Все ж у навчальному про-
цесі використовувалися навчальні підручники
В. Стрельського7, С. Яковлєва, які незважаючи на їх-
ню ідеологічну зашореність, містили певний мі-
німум фактичних відомостей і методичних реко-
мендацій щодо пошуку, дослідження і використан-
ня джерел, підготовки їх до опублікування.

У 1982 р. кафедру очолив проф. В. Замлинсь-
кий. Маючи архівознавчу освіту (як випускник
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Московського історико-архівного інституту) і дос-
від практичної діяльності в архівах Волині та Киє-
ва, він у 80-х роках. багато зробив для налагод-
ження співпраці кафедри з архівними установами,
з Головним архівним управлінням при РМ УРСР,
для розгортання джерелознавчих та архівних дос-
ліджень. До колективу кафедри долучилися доцент
Ю. Сорока (ассистент), а згодом доцент А. Зубко,
які зосередилися на опануванні курсів “Докумен-
тознавство”, “Діловодство”, “Історична геогра-
фія”, “Спеціальні історичні дисципліни” та ін. Од-
нак надмірна централізація архівної справи і ос-
віти, характерна для часів “брєжнєвщини”, не
сприяла розвитку архівістики в Україні і утверд-
женню архівознавчої спеціальності. Основні зу-
силля кафедри, яку в 1987 р. було перейменовано
на кафедру джерелознавства та архівознавства (а
замість спеціальності архівознавство запровадже-
но відповідну спеціалізацію), зосереджувалися на
дослідженні джерелознавчих проблем та спеціа-
льних історичних дисциплін.

Певний імпульс у діяльності кафедри з’явився
в роки “горбачовської перебудови”. Колектив ка-
федри і, насамперед її завідувач В. Замлинський,
активно включилися у розробку актуальних проб-
лем історії України, замовчуваних тем, в очищення
джерельної бази історії України від спотворень і
фальсифікацій. Першою ластівкою на цьому шля-
ху став двотомник “Історія України в особах8 ”. У
ньому вміщено нариси про київських та галицько-
волинських князів Володимира Святославовича,
Ярослава Мудрого, Данила Галицького, видатних
діячів козацької доби Богдана Хмельницького, Іва-
на Виговського, Петра Дорошенка, Івана Мазепу,
Пилипа Орлика, про діячів українського відрод-
ження Івана Котляревського, Михайла Максимо-
вича, Тараса Шевченка, Володимира Антоновича,
Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесю Ук-
раїнку, про політиків і вчених ХХ ст. Михайла Гру-
шевського, Володимира Винниченка, Симона Пет-
люру, Павла Скоропадського, Євгена Коновальця,
Степана Бандеру, Андрія Мельника та ін.

В. Замлинський ініціював підготовку і видання
в 1992 р. навчального посібника зі спеціальних
історичних дисциплін9.  У його створенні взяли
участь, окрім викладачів кафедри, науковці Інсти-
туту історії Академії наук України, викладачі ін-
ших вузів. Посібник започаткував комплексний
підхід до спеціальних історичних дисциплін як
підсистем історичної науки. Виникнення і роз-
виток їх автори пов’язували з розвитком специ-
фічних методів дослідження різних видів джерел,
розкриваючи водночас значення кожної з дисцип-
лін для методології історичної науки. Нові підходи

зафіксовано у статтях посібника, присвячених
джерелознавству, археографії, архівознавству, у
них вказувалось на їхній зв’язок з палеографією,
дипломатикою, хронологією, геральдикою, сфра-
гістикою тощо. У статті “Археографія”, на-
приклад, подавалися основні етапи розвитку ар-
хеографічних знань, удосконалення практики і
правил публікації писемних джерел.

Творчі плани В. Замлинського охоплювали ве-
лике коло наукових і навчальних проблем, вклю-
чаючи дослідження замовчуваних сторінок україн-
ської історії, підготовку національних підручників
з архівознавчих дисциплін. На жаль, у грудні
1993 р. Володимира Олександровича не стало. Ви-
конання обов’язків завідувача кафедри покладено
на доц. Ю. Сороку, а в листопаді 1994 р. Вчена
рада університету обрала на цю посаду проф.
Я. Калакуру. Разом з колективом кафедри, склад
якої поповнили доктори історичних наук, профе-
сори Б. Корольов та М. Щербак, кандидат історич-
них наук, асистент Палієнко М. Г., новий завіду-
вач прагнув, з одного боку, зберегти і примножити
традиції, закладені Ф. Шевченком, В. Стрельсь-
ким та В. Замлинським, а з іншого – підняти дія-
льність кафедри на вищий щабель, що зумовлено
новими законодавчими актами про вищу школу,
науково-педагогічну діяльність, “Про Національ-
ний архівний фонд і архівні установи”, про націо-
нальний статус університету тощо.

У 1995 р. у роботі кафедри виникли деякі су-
б’єктивні труднощі, вилучення виключенням спе-
ціальності “Архівознавство” з номенклатури ви-
щої школи, а також недостатньою підтримкою її
з боку деканату факультету. Декілька років було
витрачено на відновлення спеціальності, на її
ліцензування за напрямом “Історія”, на роз-
роблення і затвердження відповідних навчальних
планів та програм.

Виходячи з пріоритетів кафедри як випускової
за спеціальністю “Архівознавство”, а також вра-
ховуючи підвищення ролі спеціальних галузей та
спеціальних дисциплін у підготовці професійних
істориків, Учена рада Київського університету в
1996 р. ухвалила зміну назви кафедри. Відповідно
з цим запроваджувалась не тільки нова назва ка-
федри – архівознавства та спеціальних галузей іс-
торичної науки, й розгорнулась переорієнтація усіх
напрямків її роботи, кожного викладача, програм
навчальних дисциплін на архівознавчий та дже-
релознавчо-історіографічний напрямок. Завдяки
цьому діяльність кафедри набула нового змісту, під-
вищився її статус як у системі підготовки істори-
ків-архівознавців, так і в структурі архівно-архео-
графічних та джерелознавчих інституцій України.
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З другої половини 90-х років минулого століття
домінуюче місце серед навчальних дисциплін ка-
федри посіли нормативні та професійно-орієнто-
вані курси, покликані забезпечити високий тео-
ретичний і практичний рівень підготовки істори-
ків-архівістів. Читання основних нормативних та
професійно орієнтованих дисциплін забезпечува-
ли професори кафедри: М. Щербак (“Архівознав-
ство”, “Теорія і методика архівної справи”, “Націо-
нальний архівний фонд України”), Я. Калакура
(“Архівна система України”, “Менеджмент архівної
галузі”), Б. Корольов, а після його виходу на пенсію
доц. М. Палієнко (“Археографія”, “Інформаційні
системи в архівній справі”), І. Войцехівська (“Осо-
бові архівні фонди”), доценти А. Іваненко (“Історія
архівної справи”* ), С. Павленко (“Кінофотофонодо-
кументи в джерельній базі історії України”), М. Па-
лієнко (“Зарубіжне архівознавство”, “Зарубіжна
архівна Україніка”), Ю. Сорока (“Документо-
знавство”, “Діловодство”), А. Зубко (“Хронологія,
ономастика і сфрагістика в архівознавстві”).

Кафедра забезпечує читання низки норматив-
них загально-факультетських курсів і спецкурсів
для бакалаврів, спеціалістів і магістрів, зокрема
“Національний архівний фонд України” (проф.
Щербак М. Г.), “Історичне джерелознавство”,
“Методика опрацювання історичних джерел” (доц.
С. Павленко), “Історіографія”, “Українська істо-
ріографія”, “Джерела з історії української держав-
ності” (проф. Я. Калакура), “Спеціальні історичні
дисципліни”, “Київська школа істориків-докумен-
талістів” (проф. І. Войцехівська), “Історія держави
і права”, “Джерела з історії політичних партій”
(доц. Ю. Сорока), “Історична географія”, “Історич-
на картографія”, “Геральдика” (доц. А. Зубко). До
навчального процесу на кафедрі на засадах суміс-
ництва залучена доц. Н. Маковська – директор
Центрального державного архіву вищих органів
влади і управління України (“Архівознавство”).

Домінантою діяльності кафедри в умовах дер-
жавної незалежності України стало створення нав-
чально-методичного комплексу для спеціальності
“Архівознавство”. Її колектив усвідомлював, що
підготувати такий комплекс лише власними сила-
ми, без кооперації з іншими інституціями складно.
З метою реалізації цього завдання було укладено
нову угоду про співробітництво з Головним архів-
ним управлінням (нині Державний комітет архі-
вів України)**, договір про співпрацю з Інститутом
української археографії та джерелознавства ім.

М. С. Грушевського, налагоджено творчі зв’язки
з Українським науково-дослідним інститутом ар-
хівної справи та документознавства, Інститутами
рукопису та Інститутом архівознавства НБУ ім.
В. І. Вернадського, відділами історіографії та спе-
ціальних історичних дисциплін Інституту історії
України та ін. Завдяки кооперації наукового потен-
ціалу за порівняно короткий час вдалося підго-
тувати і видати комплект підручників “Архіво-
знавство10 (кер. автор. кол. проф. Я. Калакура, серед
авторів проф. М. Щербак), посібник “Нариси історії
архівної справи11”(серед авторів проф. Я. Калакура,
проф. І. Войцехівська, доц. М. Палієнко, колишній
аспірант кафедри, к. і. н. І. Мищак), “Хрестоматію
з архівознавства”. Комплекс, зокрема базовий під-
ручник* дістав високу оцінку архівної громадсь-
кості. У ньому архівознавство трактується як ціліс-
на наукова система знань і комплексна навчальна
дисципліна, яка вивчає в органічній єдності істо-
рію, теорію і методику архівної справи, її правові
та економічні засади, архівний менеджмент та ін-
формаційні системи, принципи формування і ви-
користання документів архівного фонду, технології
їх зберігання та реставрації.

Предметом архівознавства кафедрою визначено
провідні тенденції та основні закономірності ста-
новлення і розвитку архівної справи, наукові прин-
ципи роботи з документами, експертизи їхньої цін-
ності, класифікації, відбору для зберігання, тех-
нології опрацювання і організації користування
документами. В її колективі опрацьовано критерії
періодизації архівної справи в Україні, формуван-
ня системи архівних установ. Ці критерії врахо-
вують головні віхи історії України, її державних
установ, розвитку національної культури, а також
найважливіші рубежі в історії архівів.

Навчально-методичний комплекс суттєво до-
повнюють термінологічний довідник “Архівісти-
ка” та три випуски біобібліографічного довідника
“Архівісти України”, серед авторів статей якого
є професори І. Войцехівська, Я. Калакура, доц.
М. Палієнко та ін.

Важливим набутком кафедри стали джерело-
знавчі дослідження. В 1998 р. вийшов у світ до-
відник “Джерелознавство історії України” (керівн.
автор. колективу проф. М. Варшавчик, заст. проф.
Я. Калакура12). Довідник, який складається з трьох
взаємопов’язаних частин: а) основні категорії, по-
няття та терміни; б) видатні пам’ятки та групи
джерел з історії України; в) джерелознавці історії
України, допущено Міністерством освіти і науки
як навчальний посібник.

* Після виходу А. Іваненка на пенсію цей курс читає доц.
А. М. Зубко.

** Проф. Я. Калакура впродовж 1996–2003 рр. був членом
колегії Держкомархіву України.

–

* Після виходу А. Іваненка на пенсію цей курс читає доц.
А. М. Зубко.
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Підсумковий характер має перший національ-
ний підручник “Історичне джрелознавство13, під-
готовлений викладачами кафедри у складі профе-
сорів Я. Калакури (керівник), І. Войцехівської,
Б. Кор ольова, доцентів С. Павленко, М. Палієнко.
Як відзначив у рецензії проф. Р. Пиріг, цей підруч-
ник відповідає вимогам сучасних стандартів до
навчальної літератури14

. Його складовими компо-
нентами є такі основні частини: а) теоретико-мето-
дологічні засади історичного джерелознавства;
б) основні групи джерел з історії України; в) тер-
мінологічний словник, що містить тлумачення
понад 160 термінів і понять. Історичне джере-
лознавство трактується в підручнику як спеціа-
льна галузь наукових історичних знань, яка вивчає
походження історичних джерел, теорію і методику
їхнього опрацювання та використання в історич-
них дослідженнях, склад, структуру й функ-
ціонування джерельної бази історичної науки.

Значення цього підручника полягає в тому, що
він увібрав напрацювання в царині історичного
джерелознавства багатьох поколінь істориків,
насамперед Київського університету, починаючи від
В. Антоновича, В. Іконникова, О. Грушевського,
І. Каманіна, М. Петровського і закінчуючи
Ф. Шевченком, В. Стрельським, М. Варшавчиком,
В. Замлинським, його сучасними джере-
лознавцями. Підручник грунтується також на здо-
бутках західноєвропейських джерелознавчих шкіл
Л. Ранке, Л. Февра, М. Блока, Л. Намієра, М. Кра-
га, І. Дройзена, у ньому враховано думки із праць
російських джерелознавців О. Лаппо-Данилевсько-
го, В. Данилевича, І. Ковальченка, О. Пронштейна,
С. Шмідта, визначних українських дослідників
джерел М. Грушевського, Д. Дорошенка, І. Кри-
п’якевича, О. Домбровського, О. Оглоблина,
Н. Полонської-Василенко, Т. Мацьківа, Л. Винара,
М. Ковальського, С. Макарчука, Ю. Мицика та ін.

Відзначаючи національний характер підруч-
ника “Історичне джерелознавство”, рецензенти
Р. Матейко, Ю. Мицик, Р. Пиріг, С. Макарчук та
ін. звернули увагу як на його українознавчу спря-
мованість, апеляцію до досвіду провідних україн-
ських джерелознавців, так і на присутність у ньому
самостійного розділу, присвяченого безпосередньо
основним групам джерел з історії України. Його
розділи охоплюють характеристику речових, пи-
семних, усних джерел з української історії.

Архівознавча та джерелознавча тематика має
дедалі більшу питому вагу в проблематиці студентсь-
ких і дисертаційних робіт. Цікаві джерелознавчі та
архівознавчі дослідження захистили колишні аспіран-
ти І. Мищак, В. Пилипів, І. Мага, Т. Антонченко та ін.
Важливе місце в структурі навчально-методичної

та науково-дослідної роботи кафедри посідають
проблемам загальної історіографії як спеціальної
галузі історичної науки. В колективі кафедри сфор-
мувався погляд на історіографію як на спеціальну
галузь знань, що вивчає історію історичної науки,
діяльність її провідних установ, наукових шкіл,
течій, окремих істориків як у межах світового
історичного простору, так і окремих регіонів та
країн (загальна історіографія), що визначає пов-
ноту дослідження окремих проблем (проблемна
історіографія), окремих сфер історії суспільного
розвитку: політичної, соціально-економічної, воєн-
ної, дипломатичної, культурної тощо  (тематична
історіографія).

Продовженням історіографічних традицій
Київського університету, напрацювань О. Оглоб-
лина, М. Марченка, проф. Я. Калакури, В. Котова
та інших можна розглядати курс лекцій “Україн-
ська історіографія”  який побачив світ у травні
2004 р. У ньому розглядається генеза української
історичної думки від найдавніших часів до
сучасності як цілісного явища, що охоплює її
розвиток як в материковій Україні, так і діаспорі.

Нарешті, слід згадати і такий розділ діяльності
кафедри як забезпечення викладання комплекс-
ного курсу “Спеціальні історичні дисципліни”
і відповідні наукові дослідження, які здійснюються
тепер під керівництвом проф. І. Войцехівської. Ка-
федра виходить з того, що спеціальні історичні
дисципліни – це вагома підсистема історичної нау-
ки, яка складається з двох взаємопов’язаних блоків:

а) дисципліни, які опрацьовують спеціальні
методи історичних досліджень (хронологія, метро-
логія тощо);

б) дисципліни, які досліджують окремі, специ-
фічні групи джерел (дипломатика, іконографія,
геральдика і т. д.). Відповідно до цього опрацьо-
вано нову програму курсу і плани семінарських
занять, завершується підготовка разом з відділом
спеціальних історичних дисциплін Інституту
історії України НАН України (зав. проф. М. Дми-
трієнко) нового навчального посібника “Спеціа-
льні історичні дисципліни: теорія і методика”.
Крім того, опрацьовуються наукові основи кожної,
окремо взятої дисципліни: сфрагістики, геральди-
ки, ономастики, хронології, картографії тощо. Ці-
каві розвідки з цієї проблематики оприлюднили
доц. Зубко А. М., колишній аспірант, нині к. і. н.
В. Панченко, аспірант М. Чмир.

Загалом, за останнє десятиріччя у навчальний
процес зі спеціальності “Архівознавство” впровад-
жено майже 20 нових професійно-орієнтованих та
спеціальних курсів, удосконалено систему нав-
чальних та виробничих практик.
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Зі викладеного очевидно, що навчальна та нау-
ково-дослідна робота викладачів за минуле де-
сятиріччя була максимально спрямована на під-
готовку національних підручників та навчальних
посібників з архівознавчих, джерелознавчих та
історіографічних дисциплін. І це цілком природ-
но, оскільки визначальним критерієм ефектив-
ності наукових досліджень вузівських учених
завжди було впровадження їхніх результатів у нав-
чальний процес, практична робота по створенню
навчальних підручників, посібників, методичних
рекомендацій.

Звичайно, інтенсивність наукових досліджень
викладачів далеко не однакова, ще недостатнім за-
лишається впровадження їхніх результатів. Хоч
науково-дослідна робота викладачів дедалі більше
індивідуалізується, вона не виключає і колектив-
них форм праці, кооперування зусиль навколо
комплексних тем. У цій справі кафедра надає вели-
кого значення роботі з студентами та аспірантами,
щорічно проводить архівознавчі, джерелознавчі
або історіографічні читання. Викладачі та аспі-
ранти беруть участь у роботі міжнародних і все-
українських наукових конференцій.

Без перебільшення можна стверджувати, що за
свою 60-річну історію кафедра архівознавства та
спеціальних галузей історичної науки нагромади-
ла вагомий досвід науково-дослідної, навчально-
методичної і виховної роботи, зарекомендувала
себе як колективна наукова історико-архівознавча,
джерелознавча та історіографічна школа. Через цю
школу пройшли сотні студентів, десятки аспірантів
та докторантів. За неповними даними підготов-
лено близько 650 фахівців з архівознавства, дже-
релознавства, історіографії, понад 10 докторів та
40 кандидатів наук. Зараз кафедра має двох док-
торантів, 10 аспірантів і прикріплених для напи-
сання дисертацій. На чотирьох курсах історико-
архівознавчого відділення навчається майже
80 студентів. Помітні зміни вносяться в тематику
курсових, дипломних, магістерських та дисерта-
ційних робіт, зростає питома вага архівознавчих,
джерелознавчих та історіографічних тем. Пра-
вилом стало те, що більшість кваліфікаційних ро-
біт студентів та всі кандидатські і докторські ди-
сертації базуються на архівних джерелах.

У перспективних і найближчих планах колек-
тиву кафедри, який з 2003 р. очолив д. і. н., проф.
М. Щербак, головне місце посідають наукові дос-
лідження і створення нових навчально-методич-
них комплексів з археографії, архівістики, джере-

лознавства, історіографії, зі спеціальних історич-
них дисциплін. Особливу увагу буде звернуто на
вивчення зарубіжної архівної україніки (докторант
М. Палієнко, аспірант Т. Боряк), на створення
хрестоматії з історичного джерелознавства (проф.
М. Щербак, доц. С. Павленко), з української
історіографії (проф. Я. Калакура), на підготовку
підручників “Спеціальні історичні дисципліни”
(проф. І. Войцехівська), “Історична географія”
(доц. А. Зубко), посібника “Документознавство”
(доц. Ю. Сорока), на перевидання доопрацьова-
ного довідника “Джерелознавство історії України”.

Отже, у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка, який у цьому році від-
значив своє 170-річчя, сформувався потужний нау-
ковий осередок, який опрацьовує нові проекти роз-
витку архівознавства та спеціальних галузей істо-
ричної науки, створює навчальну літературу та го-
тує нову генерацію істориків-архівістів, джерело-
знавців, історіографів.

1 Див.: Стрельський В. І. Підготовка кадрів істориків-ар-
хівістів у нашій республіці // Архіви України. – 1978. – № 5;
Сургай Г. И., Табачник Д. В. Кафедра архивоведения и спе-
циальных исторических дисциплин Киевского университета
// Археографический ежегодник за 1983 год. – М., 1985; Зам-
линський В. О., Стрельський В. І., Іваненко А. М.. Розробка
спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін // Вісн.
Київ. ун-ту: Історичні науки. – К., 1984. – № 26; Тарасенко О.
Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київсь-
кому університеті у 1834–1884 рр. – К., 1995; Калакура Я. С.
Архівознавство у Шевченківському університеті // Студії з
арх. справи та документознавства. – Т. 4. – К., 1999; Він же.
Історико-архівознавча школа Київського університету ім. Т. Шев-
ченка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. –
К., 2000. – Вип. 2. та ін.

2 Журба О. І. Київська археографічна комісія. 1843–
1921. – К., 1993.

5 Див.: Калакура Я. С. Будівничий історико-архівної шко-
ли Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка // Проблеми архівознавства та джерелознавства. –
Вип. 4. – К., 2001.

6 Допоміжні історичні дисципліни: Короткий курс. –
К., 1963.

7 Див.: Стрельський В. И. Теория и методика источнико-
ведения истории СССР. – К., 1968 та ін.

7 Див.: Історія України в особах ІХ–XVIII ст. – К., 1993;
Історія України в особах ХІХ–ХХ ст. – К., 1995.

9 Специальные исторические дисциплины. – К., 1992.
10Архівознавство. – К., 1998; Архівознавство. Вид 2-е,

випр. і доп. – К., 2002.
11 Нариси історії архівної справи в Україні. – К., 2002.
12 Джерелознавство історії України. – К., 1998.
13 Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2002.
14 Пиріг Р. Сучасні підручники з історичного джерело-

знавства // Урядовий кур’єр. – 2003, 16 трав.
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Алла Киридон
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ ОБНОВЛЕНСЬКИЙ

З’ЇЗД ДУХОВЕНСТВА І МИРЯН
(13–16 лютого 1923 року)

Релігійні процеси, які відбуваються в Україні,
викликають інтерес до історії церкви, що в свою
чергу висуває необхідність залучення до наукового
обігу якомога ширшої документальної бази з
історії релігійних об’єднань різних періодів мину-
лого. Актуальність пропонованої публікації поси-
люється двома важливими чинниками. По-перше,
ідея оновлення церковного життя в сучасну добу
вимагає осмислення досвіду попередніх поколінь.
Зокрема, на нашу думку, важливо вивчити і пе-
реосмислити реформаційний рух 1920-х років та
порушені в той час обновленцями питання про
розвиток догматів, канонічність, соборноправ-
ність, одруження єпископату, мову богослужіння
тощо. По-друге, в умовах фрагментарної збереже-
ності фондів релігійних установ (за винятком до-
кументації Української Автокефальної Православ-
ної Церкви)та їхньої розпорошеності публікація
першоджерел, зокрема матеріалів Всеукраїнсько-
го Церковного Обновленського з’їзду духовенства
і мирян, становить інтерес як для вивчення хро-
нології подій, так і для з’ясування характеру внут-
рішньоцерковних процесів 20-х років минулого
століття.

Історіографія теми обновленського руху почала
складатися вже в ті роки, про які йдеться, як ідео-
логами православ’я, передовсім обновленцями1,
так і партійно-радянського ідеологічного апарату2

та ін. У подальшому до історії обновленства звер-
талися такі автори, як М. Гордієнко3, П. Курочкін4,
М. Шейнман5, М. Красніков6 та ін. Найгрунтов-
нішою в радянський період монографією з проб-
леми появи і поширення обновленського руху в
1920-і роки, попри її певну ідеологічну заангажо-
ваність, залишається праця О. Шишкіна7.

Серед сучасних дослідників історії Російської
православної церкви (РПЦ) до проблеми обнов-
ленства зверталися російські історики В. Алексє-
єв8, М. Одінцов9, канадський вчений Д. Поспєлов-
ський10, українські автори С. Жилюк11, А. Зінчен-
ко12, Л. Пилявець13, В. Силантьєв14 та ін. Слід, од-
нак, наголосити, що, попри значну історіографію,
пропоновані нами до публікації архівні матеріали
ще не залучалися до наукового аналізу.

Метою даної розвідки є запровадження до
наукового обігу виявлених нами першоджерел,
оскільки вони, переконані, сприятимуть кращому
розумінню складного характеру церковного життя
1920-х років в Українській СРР.

Документи Всеукраїнського Церковного Обнов-
ленського з’їзду духовенства і мирян нами вияв-
лено у фонді Народного комісаріату внутрішніх
справ УРСР (ф. 5), який зберігається в Централь-
ному державному архіві вищих органів влади та
управління України (ЦДАВО України)15. Віднай-
дена справа під назвою “Матеріали про діяльність
ліквідаційних комісій по відокремленню церкви
від держави при відділах управління Київського
губернського і окружних виконкомів”, написана
російською мовою, датована 26 січня – 27 листо-
пада 1923 р. і має 243 аркуші.

Осідання документів релігійних організацій в
архівах НКВС не є випадковим, оскільки наркома-
ти внутрішніх справ, юстиції, Державне політичне
управління здійснювали нагляд і контроль за роз-
витком релігійно-церковних процесів у країні.
Спочатку було створено губернські і повітові лікві-
даційні комісії та підвідділи по відокремленню
церкви від держави (ліквідкоми) у складі відпо-
відних відділів юстиції. З вересня 1922 р. вони пе-
ребували в структурі управлінь, а з 1923 р.  (як
адмінвідділи) – губернських і окружних викон-
комів. Саме через ці структури здійснювався по-
стійний владний контроль за діяльністю релігій-
них об’єднань.

Пропонований комплекс документальних мате-
ріалів цінний первинною інформацією про розви-
ток історичних подій, особливо в контексті органі-
заційного оформлення обновленського руху в Ук-
раїні та загального стану релігійно-церковного
життя 1920-х років. Так, уже перший документ
(арк. 220–220 зв.) свідчить про складність міжкон-
фесійних взаємин, що виявилося під час реєстрації
делегатів. Протокол подає стислий виклад доповіді
протоієрея В. Шаповалова щодо загальноцерков-
ної ситуації, в якій головну увагу зосереджено на
ставленні до інших конфесій і до радянської влади.
Резолюція, зафіксована в протоколі № 1, дає
можливість аналізувати позиції з’їзду щодо місця
обновленства серед інших релігійних об’єднань.

Протокол № 2 містить доповідь вікарія Харків-
ської єпархії О. Мігуліна про автокефалію Україн-
ської церкви, в ній доповідач, зокрема, наголосив
на необхідності самостійного існування і незалеж-
ного управління для  церкви в Україні. Він оха-
рактеризував становище УАПЦ, оцінив значення
спроби митрополита Михаїла проголосити восени
1922 р. автокефалію РПЦ у республіці з точки зору
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відсторонення від церковно-обновленського руху
і не підпорядкування Всеросійському вищому цер-
ковному управлінню. Делегати з’їзду висловили
негативне ставлення до поведінки митрополита,
одноголосно підтримавши відповідну заяву про-
фесора Бєлолікова (документ № 3).

У протоколі № 4 подано дані з питання ставлен-
ня обновленців до одруженого єпископату. Особ-
ливої уваги заслуговує документ № 5 “Положення
про Всеукраїнське Вище Церковне управління”
(ВУВЦУ) – орган тимчасового керівництва цер-
ковними організаціями України (до скликання
Всеукраїнського Помісного Собору, який відбувся
в Харкові пізніше: 25–27 жовтня 1923 р.). Важ-
ливою є інформація про обрання складу ВУВЦУ.

Крім питань внутрішньоцерковного життя, на
зібранні порушувалися питання зовнішнього ха-
рактеру, наприклад такі, як ставлення до Рурських
подій у Німеччині тощо. Останнє є досить показо-
вим свідченням як соціальних уподобань учас-
ників з’їзду, так і їхнього бажання долучитися до
участі в  політичному житті суспільства.

Отже, вивчення матеріалів справи може спри-
яти глибшому розумінню протиріч внутріш-
ньоцерковної ситуації, об’єктивному трактуванню
тенденцій і закономірностей перебігу подій в житті
церкви.

Усі документи публікуються в повному обсязі,
мовою оригіналу, із збереженням стилістичних і
орфографічних особливостей епохи. Сказане сто-
сується й правопису термінів та абревіатур, ужи-
ваних у 1920-і роки, а також традиційної церковної
термінології. Виняток складають явні огріхи суто
граматичного характеру, які автором подаються
виправленими.

Список скорочень, які зустрічаються
в документах:

архиеп. – архієпископ
ВУВЦУ – Всеукраїнське Вище Церковне Управ-
ління
ВЦУ – Вище Церковне Управління
губ. – губернія

ЕУ – єпархіальне управління
“Ж.Ц.” – “Жива Церква”
прот. – протоієрей
проф. – професор
свящ. – священик
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№ 1
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Черниговской: свящ. Василий Балановский,
свящ. Иван Юрченко и диакон Иван Пустотин.

Подольской: свящ. М. Могилевич, еп. Павел,
мирянин Петр Голубович, прот. Сергей Кржиш-
ковский, свящ. Василий Корнич и мирянин Мос-
калев.

Таврической: еп. Петр и прот. Борис Дикарев.
Перед открытием Съезда, с благословения

митрополит. Тихона, прот. профессором И. Филев-
ским, прот. Борисом Дикаревым и прот. Д. Ничай
был отслужен молебен. Перед началом его прот.
проф. Филдевским была сказана речь о задачах
Съезда. Митрополит Тихон в 12 час.дня объявил
именем Великого Архиерея Господа нашего
Иисуса Христа Первый Всеукраинский Церковно-
Обновленческий Съезд Духовенства и мирян
открытым.

Слово предоставляется члену ВЦУ прот.
Дикареву, который оглашает письменное поста-
новление ВЦУ о разрешении и благословении
Съезда.

Митр. Тихон предлагает избрать президиум.
Единогласно избранными оказались: председатель
Митрополит Тихон, зампредседателя архиеп.
Николай (Харьковский) и проф. Белоликов; чле-
нами президиума: прот. проф. Филевский, прот.
Шаповалов и мирянин Захаржевский. Секретаря-
ми прот. Письменный и прот. Ничай.

После избрания президиума предложено было
избрать комиссию для проверки мандатов. В ко-
миссию избраны по одному представителю от
каждой епархии: от Екатеринославской – еп. Ин-
нокентий, от Киевской – прот. Коваленко, от Харь-
ковской – свящ. Китиченко, от Черниговской –
свящ. Балановский, от Таврической – прот. Дика-
рев и от Подольской мирянин Голубович. После
избрания комиссия приступила к проверке ман-
датов. По докладу комиссии Съезд постановил
признать всех прибывших на Съезд викарных
епископов членами Съезда с решающим голосом
по должности. Вопрос о правомочности явивших-
ся на Съезд из Подольской епархии представите-
лей автокефалистов-липковцев вызвал продолжи-
тельные дебаты.

После выступления митрополита Тихона,
проф. прот. Филевского, прот. Дикарева, прот. Ко-
валенко, мирянина Захаржевского, свящ. Китичен-
ко, прот. Кр[ж]ишковского, епископа Павла, архи-
епископа Николая, прот. Шаповалова и депутатов

липковцев, принимается большинством голосов
(23 против 1 и 4 воздержавшихся) следующая ре-
золюция:

Принимая во внимание избрание депутатов По-
дольской епархии так наз. липковцев на епархи-
альном Съезде и рекомендацию их со стороны
епископа Павла Погорилко, в чувстве христиан-
ского братолюбия и в стремлении к церковно-ка-
ноническому общению с заблудшими, Съезд по-
становил: Допустить их к заседанию съезда с пра-
вом совещательного голоса, как мирян если они
здесь же открыто отрекутся от своего общения с
автокефальною (липковской) украинскою церко-
вью и дадут подписку в том, что они отказываются
от политически-сепаратистических стремлений в
духе Петлюровщины и откажутся от своей такти-
ки на местах относительно способа присоедине-
ния к автокефалистам-липковцам православных
приходов на Подолии.

После принятия этой резолюции объявляется
перерыв на 10 минут, во время которого мандатная
комиссия оканчивает свою работу по проверке
полномочий делегатов. После некоторых прений
Съезд приглашает с правом решающего голоса
двух представителей из Подольской епархии (пра-
вославных) свящ. Корнича и мирянина Мос-
калева.

Всех полномочных членов Съезда по подсчету
мандатной комиссии оказалось 32 человека.

В виду нежелания представителей автокефа-
листов-липковцев выполнить условия резолюции,
они приглашаются Съездом лишь в качестве гос-
тей без права решающего голоса.

Слово предоставляется прот. Шаповалову, кото-
рый делает доклад об общецерковном положении.
Докладчик отметил необходимость для духовен-
ства и православных мирян выявить свою полити-
ческую физиономию и торжественно признать
справедливость социальной Революции в ее ос-
новных стремлениях.

Докладчик указал, что в настоящее время церк-
ви предстоит серьезная борьба с реакционным
направлением в церкви (или так наз. “тихонов-
щиной”), которая всеми силами противится делу
церковного обновления, причем докладчик указал
и на те методы, к каким прибегают противники
церковного обновления, а именно к услугам кли-
куш, распространению подложных документов от
заграничных иерархов и от Карловицкого Собора,
к распространению провокационных слухов о том,
что обновленцы совершенно разрушают весь
строй церковной жизни и извращают учение
Христа. Докладчик призывал духовенство к энер-
гичной борьбе против этих врагов. Особенно бо-
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Заседание открывается пением молитвы
“Днесь благодать Св. Духа”.

Доклад еп. Александра Мигулина, викария
Харьковской епархии об автокефалии Украинской
Церкви. Содержание его следующее:

Вопрос об автокефалии украиской церкви всем
нам, как украинцам, весьма близок. При создав-
шемся положении церковной жизни на Украине,
этот вопрос наболевший в душе всех, дорожащих
чистотой и интересами Украиской церкви. Рас-
сматривая этот вопрос, прежде всего, необходимо
обратить Ваше высокое внимание на след. обстоя-
тельства:

Христианство как религия абсолютная, как
полное откровение божественной жизни в усло-
виях человеческого существования, многократно
и многосторонне. Посему оно во всей полноте не
может осуществляться не только отдельными лич-
ностями, но и целыми эпохами и отдельными на-
родами и нациями. Как таковое, оно различно пре-
ломляется не только в зависимости от индиви-
дуальных особенностей той или другой личности,
но своеобразно воспринимается и осуществляется
различными нациями и народностями, в зави-
симости от тех или иных особенностей их нацио-
нального уклада и быта жизни.

лезненными по мнению докладчика является для
Съезда вопрос об автокефалистах-липковцах, во-
прос больной в виду того, что прежняя церковная
власть на Украине своими бестактными поступка-
ми, свидетельствующими не о любви, а о какой-
то каменной холодности, оттолкнула от себя на-
циональное движение. Докладчик выразил иск-
реннее желание возвратить заблудших овец в лоно
православной Церкви, средства для чего должен
указать Съезд и будущий Собор. Наконец, доклад-
чик указал на предстоящий Поместный Собор и
на желательность созыва Вселенского Собора, ко-
торый должен произвести обновление церкви в ми-
ровом масштабе при помощи соединений церквей.

В прениях по докладу принимают участие: ми-
рянин Захаржевский, проф. Белоликов, проф. прот.
Филевский и др.

В конце принимается резолюция, предложен-
ная прот. Шаповаловым и дополненная проф.
Белоликовым.

Резолюция:
1. Признавая, что “тихоновщина” пытается

всемерно разрушить дело церковного обновления,
что она наносит вред церкви Христовой, постано-
вили вести с ней настойчивую и неослабную борь-
бу, священнослужителей не признающих ВЦУ, ЕУ
и местного епископа, утвержденного ВЦУ, в слу-
чае их упорства, увольнять от занимаемых ими
должностей как отколовшихся от общения с цер-
ковью; запретить ушедшим из монастырей мона-
хам священослужение в храмах без разрешения
настоятелей.

2. Противопоставить липковской автокефа-
лии – украинскую автокефалию православной
церкви.

3. Поручить будущему Всеукраинскому ВЦУ
разработать к предстоящему Всероссийскому По-
местному Собору условия воссоединения с право-
славной церковью отколовшихся от нее автокефа-
листов самосвятов липковского толка.

4. Для борьбы с провокацией относительно
“Живой Церкви” выпустить от имени Съезда воз-
звание с разъяснением истинного смысла, задач
и целей обновленческого движения.

5. Выпустить специальный № журнала на двух
языках с рядом статей по программным вопросам.

6. Выработку текста воззвания поручить Ко-
миссии, в состав коей избрать прот. Шаповалова,
прот. Коваленко и еп. Павла.

7. Редактирование специального № журнала
поручить проф. прот. Филевскому и проф. Бело-
ликову.

Затем съезд решил отправить след. телеграммы:
1. Москва. В.Ц.У. Всеукраинский Съезд духо-

венства и мирян шлет привет, пожелание плодо-
творной работы на благо церкви. Председатель
митрополит Тихон.

2. Москва. Митрополиту Антонину. Всеук-
раинский Съезд духовенства и мирян шлет привет
отцу церковной революции.

3. Москва. Протопресвитеру Красницкому.
Всеукраинский Съезд духовенства и мирян при-
ветствует идейного вождя революционного духо-
венства и мирян группы “Живая Церковь”. Пред-
седатель Митрополит Тихон.

Заседание объявляется закрытым до 6-ти часов
вечера.

Поют молитву “Достойно есть”.

ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 2189, арк. 220, 220 зв.

№ 2
Протокол № 2 заседания от 13-го февраля 1923 года,

г. Киев, Покровский монастырь
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Вот почему еще с первого времени христиан-
ства единая апостольская церковь Христова в кон-
кретной жизни разделялась на отдельные церков-
ные области, самостоятельно управляющиеся и
являвшиеся поместными церквами, частями еди-
ной Апостольской церкви Христовой, или на на-
шем языке, были [при] автокефальных епископах
и территориальных пределах их власти, так
говорил Второй Вселенский Собор (правило 2)
[так дослівно за текстом – А. К.]. Равным образом
и Третий Вселенский Собор предписывает, чтобы
всякая епархия (церковная область) сохраняла в
чистоте и без стеснения ранее принадлежавшие
ей права, по обычаю, издревле утвердившемуся
(правило 3). Следуя этому принципу, Третий
Вселенский Собор в частности подтвердил право
на независимое управление за Кипрскою цер-
ковью (то же 8 правил, что впоследствии защищал
и Шестой Вселенский Собор). Он указал, что
должны быть сохранены неизменными преиму-
щества, данные Кипрскому престолу на Третьем
Вселенском Соборе (правило 39). Вообще, в церк-
ви как видно из 17 правила, четвертого и 32 пра-
вила, Шести Вселенских Соборов, церковно-ад-
министративные подразделения приноравлива-
лись к гражданским политическим округам. Это
происходило потому, что гражданские полити-
ческие единицы в своей основе имели нацио-
нальные особенности и бытовые отличия того или
иного края с национальными же особенностями,
как видно из вышесказанного, по самому харак-
теру христианства, не могла в практической жизни
не считаться Христова Церковь, призванная ока-
зывать свое животворное нравственное влияние
на все стороны многообразной человеческой жиз-
ни при всевозможных условиях.

Если посмотреть с этой точки зрения на поло-
жение православной церкви на нашей родной
Украине, то нельзя не заметить, что в укладе цер-
ковно-религиозной жизни украинского населения
резко заметны церковно-бытовые особенности,
отличающие Украину от единоверной и близкой
ей Великороссии. Все эти особенности каждому
из нас украинцев хорошо известны и понятны, по-
тому говорить здесь о них много не приходится,
пусть эти особенности касаются мелочей, но на-
личность их несомненна и они относятся соб-
ственно ко всему тому, из чего слагается конкрет-
ная жизнь народа. Что это действительно так, вид-
но из того обстоятельства, что вопрос об украин-
ской церкви выплыл сам собою, с необходимостью
как только происшедшая у нас революция разру-
шила оковы, связывавшие появление националь-
ного духа украинского народа. Наиболее яркое до-

казательство более или менее резких особенностей
украинского народа несомненно и из того обстоя-
тельства, что несмотря на общие основы социалис-
тического устройства жизни в Великороссии и на
Украине, обе они являются все же отдельными,
хотя и тесно спаянными одной идеей и родствен-
ной близостью Республиками. Если же так, то не-
сомненна необходимость в самостоятельном су-
ществовании и независимом управлении для ук-
раинской церкви.

Если мы обратимся к истории, то увидим, что
украинская церковь, как самоуправляющаяся еди-
ница, имеет исторические данные для самостоя-
тельного существования и управления.

Христианство было впервые принято русским
народом именно здесь у нас в Киеве, и Киевская
митрополия управлялась самостоятельно. Вся за-
висимость от Константинопольского патриарха
фактически выражалась первоначально в постав-
лении, а потом лишь в посвящении Киевского мит-
рополита.

Киевская Украинская церковь является ма-
терью и церкви великороссийской, которая по сло-
жившимся историческим обстоятельствам и на-
циональным особенностям в свое время получила
самостоятельное существование, но по сложив-
шимся историческим условиям даже подчиняла
свою мать украинскую церковь в ущерб церковно-
национальному развитию последней. Это случи-
лось в 1686 году. До того же времени с самого на-
чала своего существования Киевская Украинская
церковь жила своею самостоятельною жизнью, на-
ходясь лишь в номинальной зависимости от Конс-
тантинопольского патриарха, у которого она доб-
ровольно искала нравственной поддержки среди
внешних и внутренних ее бедствий после того, как
в значительной своей части русская церковная
жизнь была перенесена на север. Самое присое-
динение Киевской митрополии к московской церк-
ви, возвысившейся уже тогда на степень патриар-
ха, было произведено по политическим сообра-
жениям. Посему оно являлось искусственным и
насильническим актом, сопровождавшимся унич-
тожением особенностей церковно-бытового уклада
православной “благочестивой” веры на Украине.
Произошло это тогда, когда после смерти послед-
него народного избранника, независимого от
Москвы Киевского митрополита Иосифа Нелю-
бовича Тукальского, вопреки желанию украинско-
го народа иметь своим митрополитом Чернигов-
ского архиепископа Лазаря Барановича, под дав-
лением тогдашнего гетмана Ивана Самойловича
на эту Кафедру был поставлен его свояк Луцкий
епископ князь Гедеон-Святополк-Четвертинский.
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Последний в благодарность за возведение его в
сан митрополита дал свое согласие на полное под-
чинение Украинской церкви Московскому пат-
риархату, вместо номинальной зависимости от
Константинопольского патриарха. Самое согласие
Константинопольского патриарха было, как из-
вестно, добыто путем подкупа. Мало того, присое-
динение Киевской митрополии к Московскому
патриарху и сопровождавшее его полное уничто-
жение самостоятельности Киевской украинской
церкви, в течение всего ХVIII века, выражалось в
уничтожении украинских церковных прав, укра-
инских школ, приспособленных к украинской мо-
ве церковно-славянских богослужебных книг, за-
меною этих книг книгами московской печати,
уничтожением выборного соборноправного нача-
ла в церковной жизни и другими мерами, направ-
ленными к парализованию местных особенностей
в церковно-украинской жизни и к полному ее ниве-
лированию в интересах московской церкви, как и
естественно сопровождалось крайне гибельным
последствием. Оно выразилось в замирании быв-
шей когда-то на Украине церковно-общественной
жизни, с одной стороны, и сопровождавшем его
появлении и широком распространении на Украи-
не разного рода сект, в которые украинский народ
массами шел не находя удовлетворения своим
живым запросам в наличной церковной жизни,
сдавленной вредным казенным формализмом и
чуждым ему и нечутким к его нуждам администра-
тивно-церковным управлением, находящимся вда-
ли от Украины.

Как самое наглядное и жизненное доказатель-
ство такой ненормальности и как естественное
следствие такого обезличия украинской церковной
жизни, является появление на Украине в 1921 году
самосвятской иерархии, выступившие под флагом
автокефальной Украинской церкви. Последняя,
несмотря на свое отступление от православия, че-
рез попрание апостольского преемства, находит
себе отклик и относительную поддержку в значи-
тельных массах украинского православного насе-
ления. Происходит это вследствие того, что она
определенно идет по пути украинизации церкви,
и вообще стремится удовлетворить сдавленную ра-
нее потребность украинской церкви на самостоя-
тельное существование и свободное развитие, воз-
можное лишь при независимом самоуправлении.
Несмотря на то, что эта лже-иерархия порвала
апостольское преемство, лежащее в основе право-
славного церковного устройства, эта ненормаль-
ная, нездоровая автокефалия находит себе по цер-
ковно-националистическому характеру своей дея-
тельности большее или меньшее сочувствие в

народных православных украинских массах. Ре-
зультатом этого является то, что в ведении этой
лже-иерархии в настоящее время находится не ме-
нее 2000 церквей, находящихся в Киевской, По-
дольской, Полтавской, Волынской, Черниговской
и др. украинских епархиях. Значит, живая народ-
ная потребность в самостоятельном существова-
нии и в связанном с ним самостоятельном управ-
лении или что то же, в автокефалии православной
церкви на Украине, очевидно и несомненно. Во-
прос только в правильном ее удовлетворении. Если
такие церкви, как греческая, болгарская, сербская,
черногорская, румынская и даже грузинская, на
основании такой потребности пользуются самоуп-
равлением и являются автокефальными помест-
ными церквями Единой, Святой, Соборной Апос-
тольской церкви Христовой, то при наличности
такой потребности на Украине, в значительной
своей части находящей свое ошибочное удовлетво-
рение в шовинистически-национально болезнен-
ной направленной самосвятской автокефалии, не-
обходимо дать этой потребности национально цер-
ковное стремление в духе вселенского истинно
православного понимания христианства (чуждого
смешения церковной жизни с политикой). Этим
самым может и должно быть парализовано злоупо-
требление идеей автокефалии со стороны само-
святской украинской автокефалии в контрреволю-
ционных целях (петлюровщины). Подлинная пра-
вославная автокефалия украинской церкви по са-
мой своей сути должна быть строго аполитичной.

Другим ясным доказательством живой народ-
ной потребности в автокефальности украинской
православной церкви служит то обстоятельство,
что реакционные князья украинской церкви (епис-
копы-приверженцы церковного политиканства
патриарха Тихона и его экзарха митрополита Ми-
хаила) епископы-экзархисты пытались парализо-
вать церковно-обновленческое движение, оглав-
ляемое на Украине “Живой Церковью”, в октябре
прошлого года – на своем съезде тоже провозгла-
шением автокефалии – в целях отмежевания цер-
ковно-обновленческого движения и неподчинения
Всероссийскому Высшему Церковному Управле-
нию, ведущему церковную жизнь в духе истинного
православия и ясного понимания задач православ-
ной церкви, возлагаемых на нее небывалым в
истории переживаемым моментом. Как и следова-
ло ожидать, эта искусственность, далекая от дейст-
вительной потребности живой религиозной цер-
ковной жизни народных масс на Украине, не
встретила сочувствия и поддержки у православ-
ного населения и посему не имела никакого успеха
и практического результата. Тем не менее, раз ре-
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акционно-церковные элементы пытались спасти
и упрочить свое положение под флагом автокефа-
лии, то живая потребность в ней для Украины для
них была очевидна, а для нас она несомненна. По-
сле всего сказанного, особенно в виду того, что
украинское население в значительной своей части
за неимением истинного удовлетворения своей
потребности в самостоятельном развитии и неза-
висимом самоуправлении своею православно-цер-
ковной жизнью, основанною на национальном
принципе своей благочестивой веры и на тесном
единении с братской единовременной Российской
церковью и другими поместными церквами, еди-
ной вселенской православной церкви, совращаясь
болезненною самосвятскою автокефалиею, идет
по ложному пути, удаляющему его от сущности
апостольско-благодатного уклада чисто церковной
жизни. Всеукраинский съезд прогрессивного духо-
венства и мирян должен признать необходимость
православной (не самосвятской) церковно-
обновленческой (а не экзархистской) автокефалии.
Только путем немедленного объявления и осущест-
вления православной автокефалии Украинской
церкви возможно парализовать, как сектантскую
самосвятскую шовинистическую автокефалию, в
корне разрушающую апостольско-церковное уст-
ройство, как и мнимую “Автокефалию” церков-
но-реакционных экзархистов, и вместе с тем удов-
летворить глубокую потребность и осуществить
вполне справедливое право украинского право-
славного народа на свободное развитие его право-
славно-церковной религиозной жизни, соответ-
ственно национальным особенностям украинского
народа, но без всякого национального шовинизма
и в духе обще-христианского братства и призна-
ния справедливости социальной революции, на-
правленной на благо угнетенных и обездоленных
несправедливыми жизненными условиями тру-
довых народных масс. По этнографическим и гео-
графическим основаниям автокефальность Укра-
инской православной церкви должна быть распро-
странена и на православное населения Крыма и
Галиции.

После всего сказанного я осмеливаюсь предло-
жить Вам, всечестные о. митр., всечестные архи-
пастыри, честные о.о. и братья всего высокого Все-
украинского Православного Съезда принять сле-
дующую резолюцию:

“Сознавая исконные особенности националь-
ного церковного уклада жизни на Украине и вы-
текающее отсюда полное право православной цер-

кви на Украине на самоуправление, для удовлет-
ворения религиозно-церковных потребностей
верующего украинского народа и вместе с тем для
парализования нездоровой самосвятской шови-
нистической “автокефалии” – Всеукраинский
Съезд прогрессивного духовенства и мирян объяв-
ляет православную церковь на Украине, в Крыму
и Галиции автокефальною; для осуществления
самоуправления, имеющего свое независимое
Всеукраиское Высшее Церковное Управление, на-
ходящееся в живом братском каноническом об-
щении с Российской православною церковью и ее
Высшим Церковным Управлением, а также и со
всеми др. православными автокефальными церк-
вами, как частями “единой Святой Православной
Апостольской Церкви Христовой”.

После некоторых прений и разъяснений проф.
прот. И. Филевского вышеприведенная резолюция
принимается единогласно. Далее следует внеоче-
редное заявление прот. Б. Т. Дикарева о Рурских
событиях и насилиях буржуазного французского
правительства над германскими рабочими.

По предложению прот. Дикарева принимается
единогласно следующая резолюция:

Выслушав внеочередное заявление о Рурских
событиях, Всеукраинский Высший Православный
съезд духовенства и мирян, горячо протестует про-
тив насилий, творимых забывшей все заветы
Христа Спасителя мировой буржуазией над уни-
женной и ограбленной Германией. Проводимая
под диктовку Франции политика истощения гер-
манского народа ведет к гибели и уничтожению
прежде всего германского рабочего класса и явля-
ется ничем иным, как сознательным убийством
наших братьев рабочих.

Съезд призывает Христианское духовенство
всего мира возвысить свой голос против этого
убийства и грабежа, прикрываемого лицемерными
лозунгами свободы, равенства и братства и, объе-
динившись против насилия мировой буржуазии
с обновляемой по заветам Христа и Апостола в
православной автокефальной церкви на Украине,
своим энергичным моральным выступлением до-
казать жизненность и действенность Христиан-
ства как религии мира и любви.

Резолюция принята единогласно.
Заседание закрывается до 11 часов следующего

дня.
Поется молитва “Достойно есть”.

ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 2189, арк. 221, 221 зв.,
222, 222 зв.
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Заседание открывается в 11 часов утра пением
молитвы “Днесь благодать святого Духа”.

Доклад свящ. М. Китиченко об “автокефалис-
тах-липковцах” – история возникновения и разви-
тия автокефалии липковцев, докладчик на хоро-
шем украинском языке подробно и обстоятельно
излагает историю появления и развития на Укра-
ине автокефалии липковщины.

Доклад принимается к сведению.
Вносится проф. Белоликовым внеочередное

заявление об изменении резолюции протокола № 1
о правомочии явившихся на съезд Подольской
епархии представителей “автокефалистов-лип-
ковцев”.

Изменение резолюции, предложенное проф. Бе-
лоликовым: “Съезд, ознакомившись с постановле-
нием Подольского Епархиального Съезда обнов-
ленческого движения, в котором по политическому
вопросу вынесено постановление в желательном
и приемлемом для съезда смысле, считает свое вы-
ражение в резолюции по вопросу о допущении на
съезд с правом совещательного голоса депутатов
от Подольской губернии, принадлежащих к так
называемой “липковщине” о том, чтобы депутаты
эти дали подписку в том, что они отказываются
от всякого рода политически сепаратистических
выступлений (Петлюровщины) основанными на
недоразумении.

Съезд допускает депутатов Подолии присут-
ствовать на заседании съезда в качестве гостей,
причем по вопросам, касающимся “автокефалис-
тов самосвятов”, им будет дана возможность вы-
сказать свою точку зрения”.

Изменение резолюции принимается едино-
гласно.

Далее прот. Дикаревым прочтен проект положе-
ния о ВЦУ Украины, Крыма и Галиции.

Вносится предложение прочесть проект по па-
раграфам, по прочтении проекта по параграфам
вносится предложение о включении в состав авто-
кефальной православной Украинской церкви и
Кубани; по поводу этого предложения возникает
обмен мнений, единогласно принимается предло-
жение архиеп. Николая, проф. прот. Филевского,
прот. Бережного и свящ. Китиченко – обратиться в
ближайший епархиальный съезд Кубани – в состав
автокефальной Украинской православной церкви.

Положение о ВЦУ Украины, Крыма и Галиции
с некоторыми поправками и дополнениями еди-

ногласно принимается (Положение при сем прила-
гается). [Див. документ № 5 – А. К.].

Потом съезд приступает к выборам митр. Киев-
ского и всея Украины.

Вносится проф. прот. И. Филевским пред-
ложение просить присутствующего на съезде митр.
Тихона быть митр. Киевским и всея Украины.

Предложение съездом принимается едино-
гласно.

Митр. Тихон, усматривая в этом Волю Божию,
соглашается и благодарит съезд за избрание.

Съезд поет митр. “Многия лета”.
Митр. возглашает многолетие съезду.
Оглашается список кандидатов всего состава

ВУВЦУ из 15 лиц, из них 6 лиц президиума, спи-
сок подписан группою членов съезда. Список
баллотируется весь сразу, и большинством голо-
сов всех присутствующих против 2-х прини-
мается.

Таким образом, избранными в ВУВЦУ ока-
зались:

Президиум:
 1. Председатель – митр. Тихон.
 2. Зам. председат. протоиерей Шаповалов.
 3. Зам. председат. профессор Белоликов.
 4. Управдел протоиерей Дикарев.
 5. Член президиума: прот. Белинский.
 6. Таврический епископ Петр Рождест-

венский
Члены Пленума:

 7. Редактор официального органа ВУВЦУ
проф. прот. Филевский.

 8. Архиеп. Николай.
 9. Мирянин П. Н. Захаржевский.
10. Мирянин Артюховский
11. Прот. Коваленко.
12. Еп. Павел Погорилко.
13. Прот. И. Письменный.
14. Проф. Покровский.
15. Прот. Дубчук.

Далее следует внеочередное заявление проф.
Белоликова об уволенном ВЦУ быв. митр. Киев-
ском Михаиле.

После обмена мнений единогласно прини-
мается:

“Всеукраинский Церковно-Обновленческий
съезд, считаясь с фактом увольнения ВЦУ митр.
Михаила, экзарха Украины, 17-го ноября 1922 г.
на покой за неподчинение ВЦУ и за контррево-

№ 3
Протокол № 3 заседания от 14-го февраля 1923 г.

г. Киев. Покровский монастырь
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люционную деятельность, с своей стороны приз-
нает, что:

1. Митрополит Михаил обнаружил непонима-
ние духа украинского народа, вследствие чего не
только оставил без внимания церковно-религиоз-
ные нужды этого народа, но и в высшей степени
оскорбительно надругался над ним; в результате
этого украинские церковные деятели, стремивши-
еся к обновлению и возрождению церкви на осно-
вах национального духа, пошли по ложному пути
и образовали у себя самочинно лжеиерархию.

2. Митрополит Михаил виновен в отсутствии
твердого определенного курса в борьбе с “лип-
ковщиной”, вследствие чего является всецело от-
ветственным за церковный раскол, в частности за
то, что отколовшиеся от церкви были превращены
в церковном сознании в раскольников, а потом и
еретиков.

3. Митрополит Михаил виновен в том, что в
целях отмежевания от обновленческого движения
в духе “Живая Церковь”, он в августе 1922 г. вмес-
те с другими епископами Украины объявил цер-
ковь на Украине автокефальною, причем поста-
новление об этом не было надлежаще обосновано
юридическим и каноническим путем.

4. Митрополит Михаил после организации в
Киеве комитета “Ж. Ц.” епарх. Съездом “Ж. Ц.”
не пошел навстречу своим пасомым, слезно про-
сившим его, как отца и архипастыря прийти к ним
на помощь в деле обновления церкви, обнаружив
при этом окаменелую холодность сердца, и своим
архипастырским авторитетом не оказал надлежа-
щего влияния на духовенство.

5. Митрополит Михаил оставил провинциаль-
ное духовенство без всякого попечения в трудные
моменты его исторического существования.

6. В целях популяризации себя в приискании
средства для поднятия своего авторитета он раз-

Поется молитва “Днесь благодать Святого
Духа”.

Съезд открывается в 1 час дня.
На съезде присутствуют и вновь прибывшие

делегаты из Полтавской епархии: иеромонах Сер-
гий и мирянин Верещак.

Доклад прот. Дикарева [о] Всероссийском По-
местном Церковном Соборе. Принципы, поло-
женные в основу избирательного закона. В основу

вращал духовенство, поощряя без достаточных по-
водов и оснований земными наградами угодных
ему лиц и оставляя без всякой поддержки рядовое
духовенство епархии.

7. Митрополит Михаил, приняв в аренду Киев-
ский быв. епархиальный свечной завод в целях
снабжения киевских церквей свечами и изыска-
ния средств для удовлетворения нужд епархии –
совершенно не удовлетворил ни одной из указан-
ных целей.

8. Митр. Михаил, признав в августе 1922 г. ав-
токефалию церкви на Украине и тем отколовшись
от Москвы, в минуты опасности, в целях самосо-
хранения прибег к защите ВЦУ, послав туда пись-
менное ходатайство об оставлении его в Киеве,
каковое ходатайство находится в архиве ВЦУ.

9. Признавая ранее ВЦУ, митр. Михаил, полу-
чив указ ВЦУ об удалении его на покой, не под-
чинился решению ВЦУ, высказав при этом прин-
ципиальный взгляд на ВЦУ о непризнании его
авторитета, назначил свое епархиальное управле-
ние, помимо епархиального управления, утверж-
денного ВЦУ, и рассылал указы с призывом непод-
чинения последнему, чем вызвал новый раскол в
Киевской епархии и на Украине.

10. После отречения патриарха Тихона, послав-
шего митр. Михаила своим экзархом на Украину,
м. Михаил, официально порвавший связь с патри-
архом Тихоном, не сложил с себя звания экзарха,
чем поставил массы верующих в недоумение.

11. В виду этого Съезд постановил: признать
увольнение м. Михаила канонически правильным
и звание экзарха уничтожить, как отголосок патри-
аршества.

ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 2189,
арк. 222 зв., 223.

закона положен принцип полноты представитель-
ства и равноправности клира и мирян. В этом от-
ношении этот закон много совершеннее закона,
действовавшего при выборах на соборе 1917 г.

На собор приглашаются с решающим голосом
представители всех православных автокефальных
церквей; особо даются места (с решающим голо-
сом) представителям, оторванных от родины и
находящихся ныне за границей наших братьев, уг-

№ 4
Протокол № 4 заседания от 16-го февраля 1923 г.,

г. Киев. Покровский монастырь.
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нетенных черносотенной кликой Антония Храпо-
вицкого и компанией.

В качестве гостей “без права голоса” приглаша-
ются представители всех христианских церквей,
что, может быть, даст толчок к дальнейшему раз-
витию идеи восстановления всех церквей и воз-
рождения вновь единой Вселенской Православной
церкви. Процентное отношение лиц, приглашае-
мых на собор по назначению, теперь ниже таково-
го в прежнем законе 1917 года. Поэтому если наши
противники, как они уверяют, действительно стоят
за идею соборноправности, то они должны теперь
же немедля ни одной минуты принять то Высшее
Церковное Управление, которое стремится к осу-
ществлению на деле этой идеи, в противном же
случае открыто сказать, что дело тут не в собор-
ноправности и не в ломке догматов (чего никто и
делать не собирается), а в каких-то иных скрытых
побуждениях.

Доклад принимается к сведению.
Прочитывается самое положение о соборе, ко-

торое при этом прилагается.
Прот. Дикарев заявляет, что получено уже

соглашение прислать представителей на собор от
Константинопольского и Антиохийского патриар-
хов, и можно вполне надеяться, что таковые пред-
ставители будут присланы и др. патриархами
заграничными автокефальными православными
церквами.

Прот. Кржишковский вносит предложение о во-
зведении проф. прот. И.И.Филевского в сан про-
топресвитера за его особенно выдающиеся труды
в деле церковно-обновленческого движения.

Предложение съездом единогласно принима-
ется. Поется многолетие новому протопресвитеру
проф. Филевскому, который в сердечных выра-
жениях благодарит съезд за оказанную ему честь.

Свящ. Г. Марчевский вносит предложение про-
сить прот. Владимира Коваленко быть викарным
еп. Звенигородским, говоря, что это желание не
его личное, а всего звенигородского уезда, пред-
ставителем которого он, Марчевский, является.

Прот. Коваленко говорит, что это дело ЕУ пред-
ставлять кандидатов во епископы ВУВЦУ.

Мирянин Артюховский и некоторые другие
члены съезда заявляют, что следует вопрос о брач-

ных епископах обсудить на съезде принципиаль-
но. Прот. Китиченко говорит, что обсуждение этого
вопроса напрасно, так как оно ясно выяснено в
священ. писании – женатый епископат необходим.

Прот. Шаповалов не соглашается с предыду-
щим оратором о снятии вопроса о женатом еписко-
пате с обсуждения его и добавляет, что необходимо
на этом же съезде обсудить и предрешить этот во-
прос в положительном смысле, чтобы с готовыми
уже постановлениями явится на предстоящий
Всероссийский Поместный Собор, а до собора
провести женатый епископат в жизнь на местах,
где это возможно.

Прот. Шаповалов заявляет, что белым еписко-
пам следовало бы носить не клобуки, а камилавки.

Проф. протопресвитер Филевский делает до-
клад о холостом быте – конкугинате.

Еп. Павел заявляет, что наша задача состоит
не только в том, чтобы белый епископат заменил
собой черный монашеский епископат, но и в том,
чтобы возвысить идеал семейной жизни в лице
епископа. Далее он говорит о замене черных клобу-
ков – белыми.

По вопросу о проведении в жизнь белого жена-
того епископата высказываются прот. Коваленко,
прот. Кржишковский, проф. Филевский и еп. Па-
вел, а также вновь прибывший делегат Полтавской
епархии иеромонах Сергий.

По данному вопросу предлагается резолюция
прот. Письменным следующего содержания:

“Съезд, подтверждая прежнее постановление
ВЦУ о желательности проведения в жизнь белого
женатого епископата, постановляет: белый жена-
тый епископат признать желательным и возмож-
ным в автокефальной православной Украинской
церкви, сообразуясь однако с условиями церков-
ной жизни данной епархии”.

Резолюция принимается большинством
голосов.

Председатель съезда митр. Тихон объявляет
Всеукраинский Церковный Обновленческий
Съезд духовенства и мирян г. Киева закрытым.

Поется молитва: “Достойно есть”.

ЦДАВО Украины, ф. 5, оп. 1, спр. 2189,
арк. 223зв., 224.
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Общие положения:
1. Высшая церковная власть в пределах Укра-

ины, Крыма и Галиции принадлежит ВУВЦУ.
2. Осуществляя принцип автокефалии во

внутреннем строе Украинской церкви – ВУВЦУ
находится в каноническом общении с ВЦУ
Российской Православной церкви (в Москве).

3. ВУВЦУ сносится с автокефальными право-
славными церквами, инославными объединения-
ми через посредство ВЦУ.

4. ВУВЦУ делегирует на пленум ВЦУ своего
представителя.

5. ВЦУ делегирует своего представителя на
пленум ВУВЦУ.

Права и обязанности.
6. В пределах Украины, Крыма и Галиции

ВУВЦУ пользуется всеми правами Высшего Цер-
колвного Управления.

7. В организации предстоящего Всероссийско-
го Поместного собора ВУВЦУ действует вполне
самостоятельно.

8. ВУВЦУ назначает и перемещает епископов
и уполномоченных и утверждает членов всех
епарх. управлений, а равно и распускает те епарх.
управления, кои нарушили положение о епарх.
управлениях, утвержденное ВУВЦУ.

9. ВУВЦУ наблюдает за деятельностью епарх.
управл. через назначенных им уполномоченных.

10. ВЦУ пересматривает в окончательной
форме решения епарх. управлений, когда это будет
признано необходимым.

11. ВУВЦУ награждает священнослужителей,
преподает благословение и одобрение или ограни-
чивает в церковных правах лиц, того заслуживаю-
щих.

12. ВУВЦУ заботится о своевременном изготов-
лении св. мира, хранит его и снабжает им епархи-
альные управления Украины, Крыма и Галиции.

13. За полмесяца до срока своих полномочий
ВУВЦУ созывает Всеукраинский съезд духовен-
ства и мирян, который и избирает новый состав
ВУВЦУ.

Организация, состав и права его членов
14. Члены ВУВЦУ избираются Всеукраинским

съездом духовенства и мирян сроком на 1 год. Чле-
ны ВУВЦУ ответственны перед Всеукраинским
съездом и Собором.

15. ВУВЦУ состоит из 15 членов. Председате-
лем его является митр. Киевский и всея Украины.

№ 5
Положение о Всеукраинском Высшем Церковном Управлении.

16. Вопросы принципиального характера ре-
шаются ВУВЦУ в полном его составе (пленум),
всю же текущую административно-организацион-
ную и судебную работу ведет президиум, состоя-
щий из 6 человек, в числе коих: председатель, два
заместит., управдел и два члена президиума.
Президиум избирается Всеукраинским съездом.

Примечание: В случае выбытия одного из чле-
нов ВУВЦУ до следующего Всеукраинского съез-
да таковой заменяется кандидатом, избранным
Пленумом ВУВЦУ.

17. При решении всех вопросов все члены
пользуются равными правами, и решения про-
исходят по большинству голосов, при равенстве
голосов голос председателя дает перевес.

18. Члены ВУВЦУ, не состоящие в данный мо-
мент в президиуме, могут быть уполномоченными
ВУВЦУ по епархиям (права и обязанности упол-
номоченных регламентируются особой инструк-
цией).

19. Все члены ВУВЦУ по специальному упол-
номочию его имеют право участия с решающим
голосом в заседаниях епарх. управлений, а равно
и епарх. съездов.

20. При ВЦУ организуется Предсоборная ко-
миссия, председателем коей назначается президи-
умом ВУВЦУ. При решении вопросов, касающих-
ся подготовки и организации Поместного собора,
он участвует в ВУВЦУ с правом решающего го-
лоса.

21. ВУВЦУ пользуется печатью [с] изображе-
нием Доброго Пастыря и своим наименованием.

Средства содержания

22. ВУВЦУ содержится: а) на добровольные
пожертвования от церквей и частных лиц; б) на
доходы от монастырей, часовен, кои будут пере-
даны в ВУВЦУ; в) на процентные отчисления из
епарх. сумм; г) на доходы от издания журнала, уст-
ройства лекций, диспутов, концертов и проч.

23. Настоящее положение может быть изменено
Всеукраинским съездом духовенства и мирян или
Собором.

Настоящее положение выработано членом
ВУВЦУ прот. о. Борисом Дикаревым, и принято
Всеукраинским Церковно-Обновленческим съез-
дом в г. Киеве 14-го февр. 1923 г.

Председатель съезда Тихон, митр. Киевский и
всея Украины
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Николай Федотов – архиеп. Харьковский и
Ахтырский.

Петр Рождественский – архиеп. Таврический
и Симферопольский

Инокентий – епископ Екатеринославский и
Новомосковский.

Александр – еп. Радомысльский и Чернобыль-
ский, викарий Киевской епархии.

Павел – еп. Ольгопольский, викарий Подоль-
ской епархии.

Александр Мигулин – еп. Черниговский и
Нежинский.

Филевский Иван Иванович – проф., протопрес-
витер Украинской автокефальной православной
церкви.

Прот. Б. Дикарев.
Прот. Владимир Шаповалов.
Прот. Петр Письменный.
Мирянин г. Харькова П. Н. Захаржевский.
Проф. Киевской Духовной Академии В. Бело-

ликов.

До найактуальніших завдань сучасного україн-
ського суспільства і молодої Української держави
належить формування національної історичної
пам’яті. Ефективним способом вирішення цього
завдання є розширення доступу до накопичених
упродовж сторіч величезних духовних багатств,
втілених у пам’ятках культури, збирати й зберігати
які покликані архівні та музейні установи. Тому
сьогодні спостерігається цілком об’єктивний про-
цес зростання ролі музеїв у громадському житті
країни.

Сучасне трактування культурологічного зна-
чення музею по-новому висвітило такі його аспек-
ти, як відповідальність за збереження та популяри-
зацію культурної спадщини, можливість віддзер-
калення історії музейними засобами, взаємовід-
носини музеєзнавства з профільними науками. У
зв’язку з цим набуває актуальності історичний
досвід музейної справи.

Завдання цієї статті полягає в реконструкції
процесу виникнення, становлення і розвитку му-
зейної справи в дореволюційній Одесі (1825–
1917 рр.). У цей час в Одесі існувало близько 17 му-
зеїв. Вони мали різну відомчу підпорядкованість,
яка визначила їхній профіль. Це були археологічні,
художні, природничонаукові та галузеві музеї,
спільною ознакою яких були науково-просвітни-
цька діяльність і доступність.

 Віра Солодова
МУЗЕЙНА СПРАВА В ОДЕСІ ЗА ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1825–1917 рр.)

Прот. Сергей Николаевич Кржишковский.
Прот. Дементий Ничай.
Прот. Борис Кротевич.
Прот. Дмитрий Поляков.
Свящ. Гавриил Марчевский.
Свящ. Василий Балановский.
Протодьякон Иван Пустотин.
Священник.
Свящ. Василий Корнич.
Прот. Владимир Дубчук.
Свящ. Матфей Китиченко.
Мирянин Я. А. Артюховский.
Иеромонах Сергей.

С подлинным верно:
Управдел, член президиума ВУВЦУ   (подпись)

Скрепил: Секретарь                               (подпись)

ЦДАВО Укрїни, ф. 5, оп. 1, спр. 2189, арк. 224,
224 зв., 225.

Упродовж усього радянського періоду панувала
думка, що експозиції всіх дореволюційних музеїв
не були історичними й не давали соціального трак-
тування. При їх огляді у відвідувача не могло
скластися цілісного синтетичного розуміння істо-
ричного розвитку, оскільки сама історична наука
була “дворянською і буржуазною”1 .

Проте факти свідчать про інше. Музеї були
своєрідною формою наукових установ. Вони роз-
глядалися не тільки як сховище пам’яток, а й як
місце наукового оброблення, систематизації мате-
ріалів, зібраних у результаті вивчення краю.
Наочність же і доступність систематизованих і
виставлених у музеях колекцій сприяли пропаган-
ді знань про край та залучали до роботи з його
вивчення аматорів.

Таким чином, основним фактором організації
музеїв в Одесі стала потреба у вивченні краю, яка
зумовила інтерес до цієї діяльності серед місцевої
громадськості, котра взяла активну участь у ство-
ренні й роботі наукових товариств і музеїв. Велику
роль у цьому відіграв Новоросійський університет,
його викладачі. Наголосимо, що створення музеїв
в Одесі – явище не ізольоване. Діяльність учених
Київського університету сприяла відкриттю в Киє-
ві нових музеїв. Подібне відбувалося і в Харкові.

Не можна характеризувати і теорію музейної
справи до 1917 р., як таку, що знаходилася в за-
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родковому стані2 . Музейна справа Одеси весь час
перебувала в динаміці, торкалося це університет-
ських музеїв або музею Одеського товариства іс-
торії та старожитностей. Інакше б не видавалися
“Записки ...” товариства, на сторінках яких пуб-
лікувалися дослідження про його музейне зібран-
ня; каталоги і покажчики музейних зібрань і вис-
тавок. Тому закономірним став для музею това-
риства новий період, що почався в 1890-і рр., по-
в’язаний з ім’ям професора Новоросійського уні-
верситету і директора музею Ернеста фон Штер-
на3 . Він був першим творцем науково обґрунто-
ваного розміщення експонатів, створення музейної
експозиції за хронологічним принципом, який по-
казує історію від появи людини до середньовіччя.
Штерн був автором низки каталогів, що не втра-
тили свого наукового значення досі і служать зраз-
ком музеєфікації стародавностей4 . Його запросили
на з’їзд Музейного товариства (1908), що проходив
у Франкфурті-на-Майні, як фахівця в області му-
зейної справи5 .

Не можна переоцінити збиральницьку діяль-
ність одеських музеїв, що накопичили значні фон-
ди, які не втратили свого значення і досі.

Вивчення теми історії музейної справи в Одесі
виправдано ще й тим, що вона підкріплена видан-
нями музеїв, які існували в Одесі у 1820–1910-і рр.,
а також джерелами, які раніше не вводилися в нау-
ковий обіг саме в такому зв’язку. Це документи і
матеріали, які зберігаються в Державному архіві
Одеської області (ДАОО), Інституті рукопису на-
ціональної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсь-
кого і Одеському історико-краєзнавчому музеї
(ОІКМ).

Історія музейної справи в Одесі бере свій по-
чаток з 1825 р., коли в “столиці” Новоросійського
краю з’явився Музей старожитностей. Його ство-
рення нерозривно пов’язано з ім’ям графа
М. С. Воронцова – генерал-губернатора Новоросії
(з 1823), адміністративна діяльність якого стосу-
валася питань, що мають відношення до освіти,
науки і культури. Саме йому колишній ад’ютант
дюка Рішельє полковник Іван Олексійович Стемп-
ковський – видатний археолог, який першим роз-
почав систематичне дослідження давньогрецьких
міст Північного Причорномор’я, подав “Ділову за-
писку про користь заснування в Новоросійському
краї музеїв для зберігання різних старожитностей,
які в ньому часто зустрічаються”6 . Після цього Во-
ронцов підготував для імператора ґрунтовну до-
повідь з даного питання, в якій писав: “Якби Ва-
шій Імператорській Величності завгодно було
удостоїти милостивим схваленням вищевикладе-
ного мною подання для користі наук, то я б по-

турбувався про відшукання яких-небудь залишків
від сум по губерніях, мені увіреним, для прове-
дення робіт, потрібних до нових відкриттів ста-
родавностей ...”7.

19 червня 1825 р. з’яявилося царське розпоряд-
ження “про проведення робіт для відшукання
стародавностей у Новоросійському краї та про
заснування для зберігання винятковостей музеїв
в Одесі та Керчі”. Директором музеїв було при-
значено статського радника, археолога І. П. Бла-
рамберга. Відкриття музею в Одесі відбулося
9 серпня 1825 р.8

І. П. Бларамберг був дійсним членом імпера-
торського Московського товариства історії і ста-
рожитностей, а також членом-кореспондентом Ко-
ролівської академії наук у Берліні і Королівсько-
Азіатського товариства в Лондоні9. Він володів
значною колекцією старовинних монет, посуду, на-
писів, книг. У 1817 р. Бларамберг пожертвував для
Мінц-кабінету, тільки що створеного Рішельєвсь-
кого ліцею в Одесі, 700 монет зі свого зібрання10.
Його колекція нумізматики стала основою для роз-
гортання Міського музею старожитностей. Одна
її частина була ним подарована, а інша – придбана
для музею “за тисячу червоних з прибутків міста
в 1826 р.”. Посередником у цій справі виступив
М. С. Воронцов, який звернувся до імператора
Миколи I дозволити саме з такою метою витратити
міські гроші. Найвищий дозвіл незабаром було
отримано11 .

М. С. Воронцов надавав особливу увагу ство-
реному музею. У вересні 1825 р. ним було розі-
слано адміністративним особам краю розпоряд-
ження про те, “що в Одесі відкрито музей і він
повинен зберігати в себе всі старожитності,
відшукані в Херсонській губернії, в Бессарабії і
на о. Тендрі”12 .

Одеський міський музей проіснував самостійно
33 роки. Спочатку він розміщувався в невеликій
ротонді Бларамбергової садиби13, у 1831 р. пере-
містився в будівлю на Приморському бульварі. В
1858 р. Міський музей увійшов до складу музею
Одеського товариства історії і старожитностей.

Створення в 1839 р. Одеського товариства істо-
рії і старожитностей стало знаменною подією в
розвитку історичної науки Півдня Російської ім-
перії. Біля його витоків стояли такі видні діячі нау-
ки, культури, громадського і політичного життя,
як Д. І. Княжевич, І. О. Стемпковський, М. С. Во-
ронцов, М. Н. Мурзакевич, М. І. Надеждін,
О. І. Левшин та ін. Товариство виникло не випад-
ково. Вигідне розташування Одеси, що знаходи-
лася в межах колишньої давньогрецької цивіліза-
ції, насичена історія і археологічні пам’ятники
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краю, які займали гідне місце в світовій історії і
культурі, цікавили як вітчизняних дослідників, так
і європейців і примушували їх звертатися до істо-
ричного минулого Північного Причорномор’я14.
Мету товариства було визначено Статутом: “все-
бічне вивчення історії та археології взагалі, а пе-
реважно Південної Росії, тобто Новоросійського
краю, Бессарабії, Криму та Східного берега Чор-
ного моря”15. Під всебічним вивченням малися на
увазі облік та охорона пам’яток історії і культури,
їхнє дослідження і опис, що було часто можливе
тільки в польових умовах, під час проведення роз-
копок. Важливим напрямом були публікації ре-
зультатів досліджень у спеціальних працях, “За-
писках...”, які після надання в 1872 р. товариству
звання “Імператорського” (з призначенням престо-
лонаслідника, майбутнього Олександра ІІ його
“найяснішим покровителем”)16, стали називати-
ся – “Записки Імператорського Одеського товарис-
тва історії та старожитностей”. Матеріали та стат-
ті, опубліковані в 33 томах “Записок” дотепер ста-
новлять інтерес не тільки для вивчення діяльності
товариства, історіографії досліджень, вони часто
є єдиним джерелом для відтворення багатьох іс-
торичних подій і пам’яток матеріальної культури.
Впродовж ХІХ – початку ХХ ст. видавнича діяль-
ність товариства (окрім “Записок...”, видавалися
каталоги, покажчики, путівники) сприяла вста-
новленню наукових зв’язків не тільки в межах Ро-
сії, а й з Західною Європою17.

Дійсними членами товариства обиралися осо-
би, які присвятили свої праці “якій-небудь частині
наук історії і старожитностей” (археології, епігра-
фіці, нумізматиці, геральдиці, архівознавству, істо-
ричній географії, статистиці і т. д.), а також “відомі
своєю корисною діяльністю любителі і збирачі ста-
рожитностей, які сприяють досягненню цілей то-
вариства”18. Членами товариства були вчені, прос-
то освічені люди, що захопилися можливістю по-
шуку і безпосереднього дослідження пам’яток ма-
теріальної культури минулого. Всі старожитності,
згідно з царським указом (1847), знайдені на місці
Херсонеса, Пантікапея, Ольвії, Тіри тощо, і які не
надійшли в Санкт-Петербурзькі сховища Ерміта-
жу, передавалися в музеї товариства19. Крім
Одеського музею, було засновано Феодосійський
музей старожитностей (1850), Аккерманську і
Судакську фортеці (1865), Мелек-Чесменський
курган20.

Про діяльність перших археологічних музеїв
Одеси є багато публікацій. Колекції Музею Оде-
ського товариства історії і старожитностей завжди
привертали увагу дослідників, і не випадково, до
1917 р. за своїми унікальними археологічними зіб-

раннями він вважався другим після Ермітажу. Але
разом з тим існують неточності, на яких хотілося
б зупинитися.

Колекції Музею Одеського товариства історії і
старожитностей завжди привертали увагу дослід-
ників, і до 1917 р. за своїми унікальними архео-
логічними зібраннями він вважався другим після
Ермітажу. Про ці колекції, як і про діяльність пер-
ших археологічних музеїв Одеси опубліковано ба-
гато праць. Однак в них наявні неточності, на яких
хотілося б зупинитися.

Найістотніша з них пов’язана з роком відкриття
музею Одеського товариства історії і старожитнос-
тей. Одні автори вважають, що музей було від-
крито 1839 р.21, а інші – 1843 р.22

Відкриттю будь-якої установи, у тому числі і
музею, завжди передують організаційні заходи.
Між датою її заснування і відкриттям може минути
декілька років. С. С. Дложевський пише, що музей
товариства відкрито 1 січня 1843 р., а М. С. Си-
ніцин і С. А. Булатович вказують на те, що 1843 р.
при товаристві організовано музей і лише.

Першим цю розбіжність помітив А. М. Разгон
в своєму дослідженні про археологічні музеї Росії.
Проте навіть після його публікації 1960 р. деякі
автори продовжують захищати неправильну точку
зору. Хоча існує праця Е. І. Діаманта про перше
приміщення Одеського товариства історії і старо-
житностей, в якій написано, що в 1842 р. міська
влада передала арочну галерею для розміщення
служб товариства і музею23. Згідно з документами
архіву24  виникнення музею відноситься до 1839 р.,
це ж підтверджує і стаття в “Новоросійському ка-
лендарі на 1851 рік”, в якій вказано, що “засну-
вання музеуму сучасна заснуванню Товариства,
яке отримало початок в 25 день березня 1839 ро-
ку”25. Тому має рацію С. С. Дложевській, що від-
криття музею Одеського товариства історії і ста-
рожитностей відбулося 1 січня 1843 р.

Інша неточність є тільки в одного автора, але її
не можна вважати друкарською помилкою, оскіль-
ки її повторено двічі в тексті його статті26. Йдеться
про час, з якого почалася передача в музей това-
риства археологічних пам’яток, знайдених у Ново-
російському краї. За даними М. С. Синіцина, це
стало відбуватися з 1849 р. Наявні документальні
матеріали і твори ряду авторів відкривають
можливість уточнити, що передача археологічних
пам’яток до музею почалася з 1847 р.27

Істотною неточністю є перебільшення віку Оде-
ського археологічного музею на 14 років. З’яви-
лося воно в 1925 р., зі статті Г. Цомакіона “До сто-
річчя Одеського і Керченського археологічних му-
зеїв” у “Віснику Одеської комісії краєзнавства при
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Український академії наук”28. Наступного року ви-
дано статтю М. Ф. Болтенко29 , в якій написано,
що “31 липня 1925 р. виповнилося 100 років з дня
заснування в Одесі Міського музею старожитнос-
тей, перейменованого потім у Державний істори-
ко-археологічний музей”.

Нова дата стала переходити з однієї публікації
в іншу з 1950-х рр. Наприклад, у путівнику по
музею, виданому в 1959 р., написано, що “Одесь-
кий державний археологічний музей, заснований
в серпні 1825 р., розміщується в спеціально побу-
дованій для нього (в 1883 р. за проектом архітек-
тора Гонсіоровського) будівлі, яка знаходиться в
найживописнішій частині міста”30 . В 1975 р. Оде-
ський археологічний музей наголошував на
150 роках з дня свого заснування. До цієї дати
приурочили ювілейну конференцію і випустили
путівник по музею31 . В передмові до останнього
написано: “Одеський археологічний музей АН
УРСР – один з найстаріших в країні – був засно-
ваний ще в 1825 г.”

На цю дату можна натрапити і в тезах допові-
дей конференції, присвяченій 150-річчю Одеського
товариства історії і старожитностей. Наприклад,
з таким формулюванням: “... в 1825 р. в Одесі з
ініціативи любителів археології і стародавньої іс-
торії І. П. Бларамберга, О. І. Левшина, І. О. Стемп-
ковського та інших, а також при підтримці гене-
рал-губернатора Новоросії та Бессарабії М. С. Во-
ронцова був створений Одеський археологічний
музей...”32 . Ця неправильна дата перейшла і в одне
з останніх видань музею33 .

Дата заснування 1825 р. може відноситися
дійсно до одного з найстаріших музеїв у нашій
країні, – Одеського міського музею старожитнос-
тей, що проіснував 33 роки з 1825 по 1858 р. Його
фонди були передані в музей Одеського товариства
історії і старожитностей. Але це не дає підстави
для збільшення віку музею товариства. Для по-
рівняння можна звернутися до інших музейних
зібрань, які зазнавали реорганізацій у різний час,
наприклад, до колекцій Одеського історико-крає-
знавчого музею, створеного в 1955 р. згідно з
наказом Міністерства культури УРСР. Фонди
цього музею були частково поповнені колишніми
зібраннями музею “Степова Україна” (1925),
музею вишуканих мистецтв Новоросійського уні-
верситету (1865) та музею Одеського товариства
історії та старожитностей (1839). Але це не дає
право історико-краєзнавчому музею збільшувати
свій вік, оскільки існує документ, що визначив йо-
го – це наказ Міністерства культури. Тому вік Ар-
хеологічного музею треба обчислювати, виходячи
з дати створення музею або його відкриття, тобто

1839 або 1843 рр. Необхідно наголошувати на двох
цих датах, проводячи конференції, видаючи ката-
логи і наукові праці.

Археологічний музей – один із всесвітньо відо-
мих музеїв країни, славиться своїми зібраннями,
які вивчало вже не одне покоління дослідників.
Але так склалося, що увагу дослідників привер-
тали археологічні колекції музею, тоді як унікальні
його документальні зібрання залишалися поза
нею. Окрім досліджень XIX – початку XX ст.,
опублікованих в “Записках...” товариства, ця проб-
лема більше не порушувалася. У 30 томах “Запи-
сок Одеського товариства історії і старожитнос-
тей” опубліковано 991 статтю, з них тільки 89 сто-
сувалися опису старовинних рукописів і докумен-
тів, що зберігалися в музеї або бібліотеці това-
риства34 .

Музейна справа в Одесі не обмежилася появою
трьох музеїв: двох археологічних і одного нуміз-
матики (Мінц-кабінет Рішельєвського ліцею).

У першій половині XIX ст., особливо в 20–
40-х рр., підвищений інтерес до економіки сільсь-
кого господарства привів до виникнення в Ро-
сійській імперії низки сільськогосподарських
товариств – Московського, Казанського, Яро-
славського. В Одесі у 1828 р., з ініціативи графа
М. С. Воронцова, засновано товариство сільського
господарства Південної Росії. Воно сприяло роз-
витку в краю рільництва, лісівництва, вино-
градарства і садівництва.

Правилами проведення сільськогосподарської
виставки 1842 р. було визначено, що після закін-
чення змагань, плуги-переможці будуть виставлені
в музеї для огляду протягом 15 днів для того, щоб
кожний охочий міг їх побачити, а при необхідності
зняти з них моделі35 . Цей факт можна розглядати
і як визначення призначення музею – пропаганда
вдосконалених сільськогосподарських знарядь і ма-
шин та поширення сільськогосподарських знань.

Ідея створення музею землеробських знарядь
виникла в 1832 р. Її висунув секретар товариства
П. Т. Морозов36 . На поповнення музею спеціальні
кошти не передбачалися, і воно відбувалося сти-
хійно. Багато експонатів находили в дар. У 1841 р.
музеєм став завідувати дійсний член товариства
сільського господарства Південної Росії М. О. Рай-
ко. Кількість сільськогосподарських знарядь, що
надходили до музею, значно зросла. Райко запро-
понував виставити їх “біля біржі за колонадою
проти бульвару”37 . Проте цього не сталося, оскіль-
ки саме там вже намітили розмістити музей Оде-
ського товариства історії і старожитностей.

У 1848 р. за пропозицією віце-президента то-
вариства сільського господарства Південної Росії
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Є. Ф. Гана вирішено займатися підбором для му-
зею моделей сільськогосподарських знарядь, для
цих цілей було виділено 150 крб. У 1850 р. в будівлі
товариства, яка розташовувалась у центрі Одеси в
Міському саду, було виділено приміщення для му-
зею. Вплив музею на розповсюдження вдоскона-
лених знарядь зріс. На поповнення його фундацій
стали виділяти 400 крб сріблом щорічно38. Сіль-
ські господарі почали замовляти зразки, крім того,
вони могли брати знаряддя на строк до 6-ти тиж-
нів для тимчасового випробування в своїх госпо-
дарствах. Зусиллями членів товариства в музеї
сформувалася досить повна колекція сільськогос-
подарських знарядь.

Але розвиток землеробства в Новоросійському
краю з його благодатним грунтом і кліматом ви-
магав більш досконалих сільськогосподарських
знарядь. Віце-президент товариства сільського
господарства Південної Росії граф М. Д. Толстой
звернувся до відомої англійської фірми в Лінколь-
ні “Клейтон, Шуттлеворт і К°” (Clayton, Shuttleworth
& Com.) з пропозицією про відкриття в Одесі скла-
ду виготовлених на заводах фірми сільськогос-
подарських машин. Фірма вибрала своїм генераль-
ним агентом у Південній Росії торговий будинок
“С. Фендеріх і К°”. Склад-магазин збудовано при
будинку товариства в Міському саду (1860)39 . То-
ді ж товариство продало йому всі свої знаряддя,
виконані в натуральну величину40. Цей рік можна
вважати роком закриття музею.

Тим часом, попит на машини в Новоросії та
Бессарабії швидко зростав, але вартість англій-
ської техніки була високою. Тому торговий буди-
нок “С. Фендеріх і К°” створив в Одесі фірму під
назвою “Белліно-Фендеріх”, яка почала власне
виробництво землеробських знарядь за англійсь-
кими зразками, вносячи деякі зміни в їхню конст-
рукцію, з урахуванням місцевих умов і досвіду
сільських господарів. Ціни стали нижчими, попит
збільшився. Збільшилися і доходи фірми. Не було
вже потреби в рекламі через магазин при това-
ристві сільського господарства Південної Росії, і
в 1867 р. фірма відмовилася від магазину. Проте
це не призвело до відродження музею. Зразки сіль-
ськогосподарської техніки, що залишилися, това-
риство передало Новоросійському університету
для його дослідного хутора41.

Питання про відродження музею сільськогос-
подарського профілю порушувалося неодноразово.
Наприклад, в Одесі з 8 вересня по 1 жовтня в
1884 р. відбувалася виставка виробів сільськогос-
подарської, заводської і сільської промисловості
Південної Росії. Її організувало Товариство сіль-
ського господарства Південної Росії. Члени това-

риства, підводячи її підсумки, висловили думку,
що така виставка могла б “покласти початок сіль-
ськогосподарському і фабричному музеуму”, який
принесе користь краю42 ....

Наприкінці 80-х рр. XIX ст. при Одеському від-
ділі Російського товариства садівництва існував
ще один невеликий музей. Головою Відділу був
Г. Г. Маразлі – одеський міський голова. Він на
свій кошт утримував музей і поповнював його
фонди. 1888 р. ним була придбана колекція
(672 зразки) “моделей плодів з пап’є-маше роботи
Дюрфельда”43.

До кінця 60-х рр. XIX ст. значення Одеси як
великого наукового центру Півдня Російської
імперії зросло у зв’язку зі створенням Новоросій-
ського університету. Всі учбово-допоміжні кабіне-
ти, що існували в ліцеї, перейшли у ведення уні-
верситету. Кабінети вищих навчальних закладів
Російської імперії були прообразом університет-
ських музеїв. Тому їх слід розглянути як складову
частину розвитку музейної справи в Одесі.

У мінералогічний кабінет університету з ліцею
перейшло 6764 мінерали. В 1872 р. із нього виді-
лився геологічний і палеонтологічний кабінети.
Його колекцію склали 318 різних скам’янілостей
і зразків гірських порід. Із пожертвувань завжди
виділяли кістки мастодонта, передані в дар у
1869 р. С. Ю. Вітте, коли він, будучи студентом,
виконав заповіт “своєї бабці пані Фадєєвої”44.

Унікальним був і ботанічний кабінет. Ще в ліцеї
він складався з двох частин: “гербарію, розташо-
ваного за системою Жюсьє і Бартлінга” (6018 експ.)
і гербарію місцевої флори (7000 експ.). До 1889 р.
колекція кабінету досягла 21675 експонатів.

Від Рішельєвського ліцею університет прийняв
кабінет по природній історії. Дещо пізніше відбу-
лося його розділення на зоотомічний, фізіологіч-
ний і зоологічний кабінети. Останній з них від-
значався найбільшою колекцією чучел і препаратів
в спирті – 8739 найменувань.

У 1910 р. правління Новоросійського універ-
ситету надало Одеському обласному ґрунтовому
музею приміщення в будівлі студентського гурто-
житку по Інститутській вулиці45. Початок музею
поклали колекції з ґрунтознавства, зібрані в 1906–
1908 рр. персоналом агрономічної лабораторії уні-
верситету. В його експозиції були представлені
зразки ґрунтів повітів Херсонської, Таврійської,
Бессарабської, Подільської, Волинської губерній,
а також Ростовського, Сальського і Армавірського
округів Донської області. Завдяки колекціям і екс-
педиціям, що проводились та фінансувались
земствами, вдалося скласти карти опадів і ґрунтові
карти півдня України.
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З’явившись із лабораторії, колекції якої мали
спочатку значення навчальних посібників для де-
монстрації на лекціях з ґрунтознавства в універ-
ситеті і на Одеських вищих жіночих курсах, музей
зберіг своє освітнє призначення. Його відвідували
учні сільськогосподарських шкіл і середніх учбо-
вих закладів краю, селяни, агрономи, землевлас-
ники. Вони одержували необхідні відомості з ос-
нов ґрунтознавства і кліматології краю.

У 1912 р. у музею виникли труднощі. Подорожі
з метою збору матеріалів, утримання музейних
приміщень і штату співробітників (консерватор і
служитель) вимагали стабільного фінансування.
Новоросійський університет не міг цього забезпе-
чити. Разові пожертвування для нього з боку Зем-
ського банку Херсонської губернії, Бессарабських
губернських земських зборів і Ради товариства
сільського господарства Південної Росії не могли
поліпшити становище, що виникло.

Незважаючи на нетривале існування, ґрунто-
вий музей був корисним у справі правильної ор-
ганізації поширення агрономічних знань і в
проведенні ґрунтових досліджень у губерніях пів-
денного регіону.

Навчально-виховними установами Новоросій-
ського університету, які віднослись до його істо-
рико-філологічного факультету, були Музей вишу-
каних мистецтв і Мінц-кабінет. Мінц-кабінет іс-
нував при Рішельєвському ліцеї з самого його зас-
нування (1817), на момент переходу в університет
його колекція нумізматики налічувала 1720 оди-
ниць зберігання. Це – монети, медалі, жетони із
золота, срібла і бронзи, на 1 січня 1889 р. їх кіль-
кість становила вже 5838 одиниць46.

Створенням університетського Музею вишука-
них мистецтв займався професор Ф. А. Струве,
який читав курс грецької філології і займав ка-
федру теорії й історії мистецтв47. При ньому було
придбано велику колекцію гіпсових копій з пам’я-
ток класичної скульптури. Завдяки його посеред-
ництву великий мориніст І. К. Айвазовський на-
писав спеціально для Новоросійського універси-
тету картину “Пушкін на березі моря” (1867)40. У
1870 р. кафедру і музей очолив учений і фахівець
з теорії й історії мистецтв – Н. П. Кондаков. Під
його керівництвом для Музею вишуканних мис-
тецтв придбано твори з історії мистецтв і колекція
теракоти.

Поповнення музейних фондів відбувалося, в
основному, за рахунок дарувальників. Професор
зоології І. А. Маркузен подарував музею (1869)
5 картин західноєвропейської школи, згідно з за-
повітом надвірного радника І. А. Самсонова йому
передано 61 картину. Ці надходження заклали ос-

нову для зібрань живопису, тому при музеї з часом
з’явилася невелика картинна галерея49 . Кількість
живописних творів увесь час збільшувалося. В
1920-х рр. в музеї було 449 картин і малюнків50 .
Серед них виділялися не тільки твори І. К. Айва-
зовського, але й І. І. Шишкіна, М. К. Клодта,
К. А. Сомова та ін.

Із предметів декоративно-прикладного мис-
тецтва привертав увагу кавовий сервіз із золотим
покриттям роботи майстрів знаменитої Севрської
мануфактури (Франція)51 . Його замовив Рішельє
ще до заснування ліцею в 1817 р. На чашках, кав-
нику, молочнику – фасадні зображення будинку
Рішельєвського ліцею, узяті з нездійсненого проек-
ту петербурзького архітектора О. Монферрана.
Сервіз надійшов у музей від викладача херсонської
гімназії С. І. Білого.

Наявність добре обладнаної фотолабораторії
відкрила можливість мати підбірки фотографій і
діапозитивів. У 1919 р. в музей надійшло декілька
особистих бібліотек, що належали одеським ко-
лекціонерам. Одеський бібліограф В. С. Фельдман
вважає, що в тогочасних умовах власники бібліо-
тек, передаючи свої книжні зібрання в універси-
тетський музей, тим самим рятували їх від заги-
белі52. Так в університетських музейних зібраннях
опинилися книги банкірів Ашкеназі (433 назви),
почесного мирового судді К. М. Севастопуло
(204 назви), інженера В. К. Розена (126 назв), го-
лови одеського відділення Російського технічного
товариства М. В. Брайкевича (400 назв), профе-
сорів Н. П. Кондакова (53 назви) та І. А. Линни-
ченка (229 назв)53.

У 1921 р. Новоросійський університет перет-
ворено в Інститут народної освіти (ІНО) і музей
перейшов у його відання. Але інституту музей вия-
вився непотрібним. За розпорядженням Головного
комітету професійної освіти Наркомпросу УРСР
від 10 лютого 1923 р. фонди музею передано Оде-
ському інституту образотворчих мистецтв54 . У
1924 р. в Одеський державний історико-археоло-
гічний музей із колишніх університетських зібрань
надійшли предмети археологічних знахідок 1884,
1904–1913 рр. Вони передавалися разом з облад-
нанням, тому їх відразу виставили в експозиції.
Фонди Археологічного музею поповнилися також
колекціями нумізматики, кераміки та книгами з
історії античної культури і художньої промисло-
вості – близько 4000 томів55. Твори живопису і гра-
фіки опинилися в зібраннях Художнього музею.

Художній музей (перша назва – Одеський
міський музей вишуканих мистецтв) відкрито
24 жовтня 1899 р. за ініціативою Одеського това-
риства вишуканих мистецтв. Завдання товариства,
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заснованного в 1865 р., зводилися до “утверджен-
ня і розвитку художнього смаку в усіх верствах
суспільства, заохочення всіх галузей художньої
діяльності і розширення як чисто художньої, так і
художньо-промислової освіти”56 , а також до ство-
рення картинної галереї. Про це на відкритті музею
нагадав тим, хто зібрався професор О. А. Павлов-
ський: “Сьогодні ми відкриваємо міський музей
вишуканих мистецтв, створений товариством,
який складається переважно з художніх творів, зіб-
раних за 35 років його існування. Здавалося б, ду-
же довгий термін для здійснення наміченої мети,
але насправді і для відкриття цього скромного му-
зею треба було докласти багато енергії і праці.
Кошти товариства за весь час його існування були
вкрай скромні, і їх ледве вистачало на серйозну
організацію художньо-педагогічної справи, на під-
тримку заснованої товариством малювальної шко-
ли, яка завоювала собі почесну популярність у Ро-
сії. Проте ці головні турботи ніколи не замінювали
думки і про створення музею. І сьогодні товари-
ство відзначає своє велике свято, своє торжество,
оскільки йому все-таки вдалося здійснити свою
давню мрію – дати одеситам середніх достатків,
які не мають нагоди отримати художній розвиток
у поїздках по Західній Європі і в столицях, мож-
ливість повсякчас бачити художні твори у себе
в Одесі”57.

Музей відкрився в будинку, подарованому місту
одеським міським головою і меценатом Г. Г. Ма-
разлі. До 1 січня 1900 р. музейна колекція налічу-
вала 166 експонатів58. Головну цінність її становив
живопис. Значна частина зібрань товариства ви-
шуканих мистецтв була сформована завдяки вит-
ворам, присланих Петербурзькою Академією мис-
тецтв, тому природно, що академічні роботи стали
ядром всієї колекції Одеського художнього музею.

Музей перебував у віданні Одеського товарист-
ва вишуканих мистецтв, на підставі угоди, укла-
деної при його створені Радою товариства з Місь-
ким громадським управлінням. Безпосереднє за-
відування музеєм покладалося на музейну комісію,
обрану Радою товариства в складі: професора
О. А. Павловського, художників К. К. Костанді,
П. О. Нілуса, О. А. Попова, Б. В. Едуардса. Сек-
ретарем комісії та хранителем музею був В. П. Ку-
ровський. Судячи із звітів музею за 1909–1912 рр.,
в середньому він був відкритий “для безкоштовних
відвідин публіки” 185 днів на рік, а музейну екс-
позицію щорічно оглядали 2207 чоловік59.

Кошти на утримання музею виділялися з двох
джерел. Перше – асигнування Одеського міського
громадського управління, що давало можливість
прибирання і опалювання приміщень, а також “ут-

римувати швейцара і служителя”60. Другим дже-
релом, менш значним, були прибутки від надання
приміщень музею для виставок товариству півден-
но-російських художників, товариству пересувних
художніх виставок і журналу “Світ мистецтва”.

Виставки товариства південноросійських ху-
дожників у приміщенні Музею вишуканих мис-
тецтв стали щорічно проводитися з 29 вересня
1901 р.6. Винятком був 1914 р., коли художники
організували добродійну виставку-лотерею на ко-
ристь жертв війни в іншій будівлі. В 1916 р.
XXVI періодичну виставку товариства південно-
російських художників влаштовано в приміщенні
Англійського клубу62.

Створення і діяльність Міського музею вишу-
каних мистецтв мало величезне значення. Він
“був, поза сумнівом, одним з вельми нечисленних
у провінційній Росії загальнодоступних розсад-
ників розвитку любові до мистецтва і його розу-
міння”63.

Водночас, у провінційного Одеського музею бу-
ло те, що його вигідно відрізняло від інших подіб-
них музеїв. Зародження його колекції прямо по-
в’язано з художнім середовищем, властивим тіль-
ки цьому місту. Саме в Одесі з’явилося в 1890 р.
товариство південноросійських художників – най-
більше художнє об’єднання на території України
кінця XIX – початку XX ст.64.

Демократичне мистецтво членів Товариства пе-
ресувних художніх виставок (з 1870) розвивалося
паралельно з офіційним напрямом в живопису,
очолюваного в цей період Петербурзькою акаде-
мією мистецтв. Остання, на противагу передвиж-
никам, не тільки стала організовувати свої вис-
тавки за адресами передвижників, але і поповню-
вати своїми творами музеї, де вони вже з’явилися.
Так, Херсонський музей у 1911–1912 рр. одержав
19 картин, Миколаївський музей у 1913–1914 рр. –
33 картини65, Одеський міський музей вишуканих
мистецтв у 1909 р. – 16 картин66. Тому сталося так,
що в одній будівлі уживалися високі за технічною
майстерністю твори академістів, живе мистецтво
передвижників і твори представників товариства
південноросійських художників – П. Нілуса,
Є. Буковецкого, К. Костанді, М. Кузнецова, О. По-
пова та інших, збагачені сонячним колоритом та
насичені світлом, що йшло від самої природи.

Одна з функцій музею полягала ще й в тому,
що він надавав свої багатства для користування
молодим художникам, здебільшого учням Худож-
нього училища, які копіювали музейні картини.

Серед провінційних художніх музеїв царської
Росії 1900-х рр., за відгуком художника О. П. Со-
колова, спеціально відрядженого Академією мис-
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тецтв для ознайомлення з установами подібного
роду, були два добротні музеї – Радіщевський му-
зей у Саратові і Міський музей вишуканих мис-
тецтв в Одесі67.

Наприкінці XIX – початку XX ст. в Одесі ство-
рено декілька приватних музеїв, що обумовлюва-
лося наявністю ряду колекцій, досить значних за
художнім рівнем – від зразків античної скульптури
до творів живопису. Всі вони розміщувалися в спе-
ціально збудованих їхніми власниками будівлях.
Найбільшим з таких музеїв вважалася Картинна
галерея О. П. Руссова, відкрита в 1905 р. До її
складу входило понад 800 творів російських і ук-
раїнських художників68. На думку власника, га-
лерея мала служити наочною школою рідного мис-
тецтва в його кращих зразках для художників-по-
чатківців. Один із залів був відведено під Музей
рідкостей і вишуканих витворів. Там знаходилися
великі колекції російських історичних медалей,
цінних табакерок, мініатюр, виробів із слонової
кістки, старовинних годинників, порцеляни, зброї
та срібла69. Галерея проіснувала до 1917 р., деякі
з витворів цих зібрань знаходяться в колекції
Одеського художнього музею70.

У 1899 р. з’явилася Картинна галерея графа
М. М. Толстого. Колекція Толстих збиралася трьо-
ма поколіннями і складалася з творів російського
і західноєвропейського мистецтва.

У 1900 р. відкрито Картинну галерею академіка
живопису, одеського художника М. Д. Кузнецова.
У це зібрання входили твори вітчизняних худож-
ників І. Репіна, В. Серова, І. Крамського, В. Вас-
нєцова, І. Похітонова, а також твори французьких
художників салону Марсового поля, норвезьких і
англійських художників Ж. Александера, Л. Дела-
мо, Ш. Котте, Г. Латуша, Ф. Таулова і багатьох ін-
ших. У 1920 р. М. Д. Кузнецов емігрував до Юго-
славії. Його галерея відіграла помітну роль в орі-
єнтації творчих уподобань одеських живописців.
Деякі з них наголошували, що на їх творчість
вплинула колекція праць французьких майстрів71.

Картинні галереї графа М. М. Толстого і худож-
ника М. Д. Кузнецова були доступними об-
меженому колу осіб, які одержали дозвіл від їхніх
власників. У цьому плані відрізнялася Картинна
галерея Руссова, відкрита для публіки в усі
недільні і святкові дні, а його Музей рідкостей і ви-
шуканих творів приймав відвідувачів в “особливо
призначені” дні.

Міський голова Г. Г. Маразлі подарував Одесі
будівлю палацового типу, в якій розмістився не
тільки Музей вишуканих мистецтв, а й Міський
педагогічний музей. Відкриття останнього відбу-
лося 22 грудня 1898 р.72. Він був прекрасною прак-

тичною школою для викладацького персоналу на-
родних шкіл і початкових училищ. У музеї був спе-
ціальний відділ з матеріалами, які стосувалися
професійних класів не тільки Одеси, а й всієї Хер-
сонської губернії. Такі класи наприкінці XIX ст.
стали відкриватися при початкових училищах з
метою дати можливість учням, які їх закінчили,
мати заробіток по обраному ними ремеслу. Від-
криття такого музею було цілком закономірним для
Одеси, оскільки Одеський навчальний округ був
на третьому місці, за кількістю училищ з реміс-
ничими класами після Московського і Санкт-Пе-
тербурзького округів73. При музеї в 1902 р. утво-
рено бібліотеку для вчителів (3000 томів) і зразкову
шкільну учнівську бібліотеку (1000 томів)74.

У музеї зберігалася колекція всіляких навчаль-
них посібників, зокрема зразків ручної праці по
дереву, які були виготовлені керівником курсів руч-
ної праці Є. П. Печерпом і учнями Херсонського
міського п’ятикласного училища. Бджоляр-учи-
тель Ф. А. Крюков виготовив вітрину із спеціаль-
ним приладдям і продуктами раціонального бджі-
льництва. Серед навчальних приладь були моделі
різноманітних систем шкільних лав, дошок тощо.

У 1909 р. за розпорядженням Міської управи
в Педагогічний музей з Міського музею вишука-
них мистецтв передано колекцію кустарних виро-
бів, дарованих місту японським урядом75. Управа
віддала таке розпорядження тому, що Педагогіч-
ний музей перебував у віданні та на утриманні
Міського громадського управління. На міський
кошт купувалися навчальні посібники для музею,
проводилися ремонтні роботи. Музей був відкри-
тий щодня (крім свят) протягом двох годин і до-
ступний для всіх.

З 1913 р. в Одесі почав видаватися журнал
“Шкільні екскурсії і шкільний музей” під редак-
цією О. Ф. Грекулова. Журнал призначався для
вчителів, які цікавилися заснуванням шкільного
музею і проведенням екскурсій. На сторінках жур-
налу давався опис екскурсій76 учнів під час кані-
кул. Надавалася особлива увага геологічному, бо-
танічному і зоологічному напрямку їх, причому
подавався він у популярній формі, стосовно до
уроків або бесід. Один з розділів журналу розпо-
відав про ручну працю, як метод викладання на
уроках і екскурсіях. Описувалися різні робіти: ма-
лювання, ліплення, оброблення городу і саду. По-
пулярністю серед учителів користувався опис шкі-
льного природно-історичного музею за системою,
розробленою О. Маніним77.

Музей продовжив свою діяльність і в 1920-х рр.,
як Міський центральний педагогічний музей. Він
перебував у віданні губполітпросвіти, тому зберіг



V. Історія уст анов,  товариств і  об’єднань

181

і основний напрям своєї діяльності – науково-
педагогічний78.

Поширенням природно-історичних знань в
школах, громадських установах і серед приватних
осіб, використовуючи метод наочного навчання,
займався Пересувний музей навчальних і наочних
посібників. Його створено 11 серпня 1904 р. одесь-
ким відділенням імператорського Російського тех-
нічного товариства79. Для створення цього музею
було організовано комісію, що займалася збором
матеріалів. З цією метою робилися запити в Гір-
ничий інститут з проханням прислати колекції мі-
нералів у Харківське землеробське училище (про
передачу колекції з ботаніки і зоології), на чаву-
ноливарний машинобудівний завод Ельворті (Єли-
заветград) (про моделі землеробських знарядь), в
Одеську школу садівництва (про зразки садових
знарядь, колекції насіння, городні рослини і квіти),
Уральське товариство любителів природознавства
(Катеринбург) (про макет залізниці і 130 міне-
ралів)80.

Відкриття музею відбулося в 1905 р. Характер
його експозиції відрізнявся від звичних музеїв. У
ньому знаходилися колекції зразків приладів і пре-
паратів з різних галузей знань, технічних, промис-
лових і кустарних виробництв, мистецтв та ін. Він
називався “пересувний”, що означало рух мате-
ріалів, якими володів. Музейну цінність становили
наочні навчальні посібники, засоби з виготовлення
посібників і бібліотека.

Музей був своєрідним центральним складом
навчальних посібників для даного регіону (Одеса
і повіт), з якого вони видавалися в тимчасове ко-
ристування. Музей безкоштовно обслуговував на-
родні школи, вечірні, недільні і суботні курси для
робітників, решту навчальних закладів – за гроші.
Міські училища платили 6 крб. на рік, середні уч-
бові заклади – 20 крб., приватні особи – 10 крб.
Постійні відвідувачі мали абонементні квитки на
право користування колекціями Пересувного му-
зею81. Останній працював увечері протягом всього
навчального року – з 1 вересня по 1 червня.

При музеї було влаштовано майстерні82 для ви-
готовлення наочних посібників. Фізико-механічна
майстерня приймала замовлення на виготовлення
всіляких фізичних приладів, устаткування для ла-
бораторій і наукових кабінетів. У зоологічній майс-
терні вироблялися макроскопічні і мікроскопічні
препарати із зоології та інших галузей природо-
знавства. В діапозитивній майстерні виготовляли
чорно-білі і кольорові діапозитиви. Ціни на при-
лади, які вироблялись у фізико-механічній майс-
терні, були нижчими на 25–140%, ніж в інших фір-
мах. Наприклад, “демонстративний гальвано-

метр”, виготовлений у ній, коштував 15 крб., тоді
як в інших фірмах – 25 крб.; “станції телеграфу
Морзе” з майстерні коштували – 35 крб., а в інших
фірмах – 60 крб.83.

Посібники групували по відділах хімії, фізики,
географії, технології, мінералогії, кристалології,
ботаніки, зоології, анатомії, історії. Музей допо-
магав в організації аналогічних музеїв в інших по-
вітах. Наприклад, у фондах Одеського історико-
краєзнавчого музею зберігається лист Єлизавет-
градськой повітової земської управи (1911) з про-
ханням про допомогу в організації Пересувного
музею наочних посібників в Єлизаветграді84.

Тривалий час Пересувним музеєм завідував
М. І. Ржепішевській. Його обирали загальними
зборами Одеського відділення імператорського Ро-
сійського технічного товариства.

Кошти Музею складалися з платні, одержуваної
за користування посібниками приватними навча-
льними закладами і приватними особами, з при-
бутків від продажу посібників, що виготовлялися
в майстернях музею або що приймалися на комі-
сію, з субсидій різних казенних і громадських ус-
танов, пожертвувань приватних осіб і зборів з доб-
родійних вечорів, влаштовуваних на користь ос-
вітніх установ одеського відділення імператорсь-
кого Російського технічного товариства85.

31 серпня 1920 р. Одеський губернський рев-
ком прийняв постанову про ліквідацію колишньо-
го Російського технічного товариства. Всі його від-
діли із секціями розподілили між різними відомст-
вами. Раднаргоспу з хімвідділом дісталися майс-
терні, а губнаросвіті з відділом профтехнаросві-
ти – бібліотека, фільмотека, кінозал і музей86.

Після 1917 р. реорганізовано й музей Одеської
міської публічної бібліотеки, відомий як “Зал імені
графа М. М. Толстого”, названий так на честь го-
ловного опікуна бібліотеки. Він з’явився ще в
1907 р., коли бібліотека святкувала своє новосілля
в спеціально збудованій для неї будівлі, і призна-
чався “для зберігання різного роду картин, видів,
портретів, які, головним чином, мають відношення
до історії Новоросійського краю взагалі і зокрема –
до історії Одеси”87.

У 1908 р. музейна експозиція бібліотеки скла-
далася з гравюр і фотографій, на яких було зобра-
жено вулиці, будівлі центральної частини міста.
Сюжетні літографії відображали історію розвитку
театральної справи і бомбардування Одеси кораб-
лями англо-французької ескадри в квітні 1854 р.
Серед портретів виділялися зображення М. С. Во-
ронцова, А. І. Левшина, М. Ф. де Рібаса, М. Н. Мур-
закевича і Г. Г. Маразлі. В окремій вітрині були
виставлені документи з автографами царських
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персон – Катерини II, Павла I, Олександра I і дея-
ких російських письменників – І. С. Тургенєва,
Я. П. Полонського, Н. О. Некрасова та ін.88

Судячи із звіту Одеської міської публічної біб-
ліотеки, в 1909 р. складено каталог експонатів, які
знаходилися в “залі імені графа М. М. Толстого”.
Виявилося, що в бібліотечному музеї “зберігається
627 предметів, серед яких було багато цінних для
занять з історії мистецтв і для вивчення одеської
старовини”89.

Основу матеріалів фондів бібліотечного музею
складали пожертвування приватних осіб. У 1909 р.
колекцію видів старої Одеси поповнили над-
ходження від таємного радника Г. О. Тройніцько-
го, нащадка одного з відомих родів в Одесі. Він
прислав з Петербурга чотири літографії видів ста-
рої Одеси – два види старого театру, види митниці
і Єкатеринінськой вулиці. Свій подарунок Трой-
ницький передав з листом, в якому висловив по-
бажання, щоб колекціоновані ним види сприяли
вивченню перебування в Одесі О. С. Пушкіна90.

Спеціальних придбань для музею не робили,
витрати допускалися тільки на устаткування. На-
приклад, у 1914 р. в музей із Міської управи пере-
дали 25 срібних вінків, із покладених до пам’ят-
ників імператриці Катерини II, імператора Олек-
сандра II, О. С. Пушкіна в Одесі і на труну
І. С. Тургенева від м. Одеси під час його похован-
ня. Міська управа для таких незвичайних експо-
натів виділила 420 крб на виготовлення спеціаль-
них вітрин, які незабаром було встановлено91.

Звіти бібліотеки, публікації в газетах того часу,
дослідження Л. В. Арюпиної92 дають підстави зро-
бити висновок, що експозицію “залу імені графа
М. М. Толстого” можна вважати першим музеєм
історії міста Одеси. Це було визначено предметним
і тематичним підбором унікальних матеріалів: гра-
вюрами, фотографіями, творами живопису, пред-
метами декоративно-ужиткового мистецтва, афі-
шами, рукописами, документами, не кажучи вже
про книги. У 1922 р. на базі відділу рідкісних ви-
дань Одеської державної публічної бібліотеки
створено Музей книги93. Основою для нього по-
служили книги “залу імені графа М. М. Толстого”,
які частково збереглися.

У статті розглянуто основні музеї, що існували
в Одесі в XIX – на початку XX ст., проте для зма-
лювання повноти картини музейної справи в Оде-
сі, слід розглянути і не здійснені музейні проекти.

У 1904 р. на засіданні архітектурного відділу
одеського відділення Російського технічного то-
вариства заслуховували доповідь цивільного ін-
женера М. Ф. Бесчастнова “Про створення в Одесі
художньо-архітектурного музею у зв’язку із захо-

дами щодо піднесення художнього рівня фасадів”.
У новому музеї мали зберігатися креслення, фо-
тографії моделей, які відносяться до історії архі-
тектури м. Одеси і всього південного регіону.

Одночасно передбачалося створити особливий
комітет, до якого увійшли б представники міського
громадського управління, одеського відділення Ро-
сійського технічного товариства, товариства ви-
шуканих мистецтв та інших відповідних установ.
Комітет мав щорічно проводити оцінку фасадів
будівель у художньо-архітектурному відношенні,
побудованих або реконструйованих за минулий
рік. Архітектори, чиї будівлі признавалися кра-
щими, одержували б золоті або срібні медалі від
міського громадського управління. Зображення
або макети всіх премійованих споруд повинні були
зберігатися в архітектурно-художньому музеї. Му-
зей же пропонувалося поєднати з Міським музеєм
вишуканих мистецтв, де “для постійного огляду
публікою знаходитимуться разом із живописом
і скульптурою й архітектура, як витончене мис-
тецтво”94.

Одеські архітектори були стурбовані тим, що
багато пам’яток архітектури руйнуються або зно-
сяться. Вони вважали, що це відбувається через
відсутність належного контролю, який би на себе
зміг узяти спеціальний комітет. Ідея створення ар-
хітектурного музею втілилася в 1927 р., коли від-
крився музей “Стара Одеса”. Його творцем був
архітектор О. Д. Зейлігер.

Про “заснування в Одесі особливого міського
музею”95 мріяв професор історії Новоросійського
університету І. А. Линниченко. Для нього зразком
наукового колекціонування був О. Л. Бертьє-Де-
лагард – віце-президент Одеського товариства іс-
торії і старожитностей (з 1899), який збирав ма-
теріали по Криму. Його зібрання налічували де-
кілька тисяч томів книг, документів, карт, планів,
портретних і видових зображень.

У фонді особового походження І. А. Линничен-
ка, що зберігається в Державному архіві Одеської
області, є чернетка каталогу очікуваного музею.
Він складається з 5 розділів:

I. Карти і плани (1740–1910);
II. Види міста і околиць, окремих будівель і па-

м’ятників (1820–1910);
III. Групи одеських громадян та інших осіб, які

брали участь в житті м. Одеси (1841–1898);
IV. Портреты засновників міста, духовних осіб,

чинів адміністрації військової та цивільної, про-
фесури, громадських діячів, благодійників, купців
і взагалі осіб, що брали участь у житті м. Одеси
(1793–1910);

V. Змішаний (1817–1902)96.
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Назви розділів сформульовано І. А. Линничен-
ком, а хронологічні рамки визначалися вже вихо-
дячи з датування матеріалів, які укладач включив
в той або інший розділ. Верхні межі датування
вказують на приблизну дату складання каталога –
1910 р. Це чорнові записи каталога, тому деякі
з розділів представлено досить повно, тоді як
інші – фрагментарно. Одержати повне уявлення
про колекцію майбутнього музею не вдалося.

З проектом професора І. А. Линниченка озна-
йомилася наукова громадськість міста. Багато хто
з її представників, довідавшись про цей задум,
прагнули поповнити його колекцію одеської ста-
ровини97. Серед таких подвижників була і випуск-
ниця Одеських вищих жіночих курсів Д. Атлас.
Вона провела в 1907–1908 рр. анкетування серед
учнів початкових і середніх шкіл Одеси і перед-
містя. Її дослідження засвідчило “повне незна-
йомство нашого підростаючого покоління з містом
навіть у теперішньому часі, не говорячи вже про
далеке минуле”98.

Д. Атлас запропонувала створити виставку, яка
стала б передднем майбутнього музею, а його ор-
ганізаторам дала б багато цінних відомостей. На
її думку, виставка повинна була складатися з 6 роз-
ділів:

1. Види міста і околиць;
2. Групи і окремі портрети осіб, що мали від-

ношення до життя старої Одеси;
3. Плани міста і його околиць;
4. Рукописи;
5. Літературні твори;
6. Предмети, що складали повсякденну обстанов-

ку життя одеситів в різні роки існування міста99.
Не реалізовані проекти початку XX ст. свідчать

про те, наскільки назріла для Одеси в той час по-
треба в такій історико-краєзнавчій установі, як му-
зей історії міста. Зі всіх тодшніх музеїв не було
жодного, який би мав спеціальну експозицію, яка
відображала минуле міста і краю.

Музей товариства історії і старожитностей збе-
рігав строго археологічну спрямованість, закла-
дену ще при його заснуванні в 1839 р. Універси-
тетські музеї продовжували виконувати функцію
навчально-допоміжних кабінетів своїх факульте-
тів. Музей одеського відділення Російського тех-
нічного товариства і Педагогічний музей прищеп-
лювали методи наочного навчання і професійної
освіти в школах Одеси і повіту. Залучали до світу
прекрасного і сприяли розвитку художнього смаку
Міський музей вишуканих мистецтв і приватні
картинні галереї. До історії Одеси частково наб-
лиженою виявилася тільки експозиція “залу імені
графа М. М. Толстого” в Міській публічній біб-

ліотеці, але вона вимагала вдосконалення.
Усі музеї були доступними для безкоштовних

відвідин. Виняток становили кабінети Рішельєв-
ського ліцею, який був навчальним закладом на-
півзакритого типу, а дещо пізніше, приватні гале-
реї. Галерея Кузнецова нагадувала більше “майс-
тер-клас”, ніж музей, була відкрита, в основному,
для молодих художників. У галереї Руссова вхід
був платним, але весь збір йшов на добродійні ус-
танови і на користь незаможних художників.

Одеські музеї перебували у віданні міського
громадського самоврядування (4), наукових това-
риств (4), вищих навчальних закладів (13) і при-
ватних осіб (3). Їх кількість впродовж 1825–
1917 рр. постійно коливалася в різні десятиріччя:

1820-і рр. – 3;
1840-і рр. – 7;
1860-і рр. – 12;
1880-і рр. – 10;
1900-і рр. – 17.
Усі музеї зазнавали спади і піднесення в своїй

діяльності, викликані, передусім, нестабільністю
фінансування з боку міських властей або відомств,
до яких вони належали. Залежність від випадко-
вих обставин і зміни осіб, що працювали в музеях,
призводила до нерівномірності їх розвитку. Часто
рятували становище пожертвування, котрі надхо-
дили як від великих меценатів і благодійників, так
і від простих громадян, що свідчило про потребу
в таких просвітницьких установах як музеї.
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Тривалий час вивчення історії Української
Держави, очолюваної гетьманом Павлом Скоро-
падським (квітень – грудень 1918 р.), гальмува-
лось обмеженнями доступу до документної інфор-
мації, що зберігалась в радянських архівах. Авто-
рам доводилося звертатись лише до спогадів учас-
ників подій того часу та розрізнених архівних до-
кументів і матеріалів їхніх приватних архівів. Од-
ним з найгрунтовніших досліджень з даної проб-
лематики була двотомна праця Д. Дорошенка, мі-
ністра закордонних справ в уряді УД – “Історія
України 1917–1923 рр.”, видана в Ужгороді в
1930–1932 рр. Останнім часом, з появою у дослід-
ників можливості роботи з раніше недоступними
архівними джерелами періоду гетьманства П. Ско-
ропадського, історіографія Української Держави
збагатилась численими новими дослідженнями
Г. Папакіна, В. Горєлова та інших авторів, пуб-
лікаціями матеріалів наукових конференцій, спо-
гадів учасників подій1. Сучасним українським нау-
ковцям вдалося відносно повно та об’єктивно зма-
лювати непересічну постать гетьмана, окреслити
його роль в українському державотворчому про-
цесі, в загальних рисах дослідити головні напрям-
ки розвитку очолюваної ним Української Держави.
Втім, ще багато важливих аспектів історії УД за-
лишаються недослідженими; увагою дослідників
майже повністю обійдені постаті соратників геть-
мана, які разом з ним творили Українську Держа-
ву, формували її політику, економіку, фінанси,
культуру. Про долю декого з них йтиметься в даній
розвідці.

За неповних вісім місяців існування УД склад
її уряду – Ради Міністрів – змінювався неоднора-
зово. Остання зміна урядового кабінету була по-
в’язана з різким поворотом зовнішньої політики
гетьманату до федерації з Росією. Необхідність
цього кроку гетьмана диктувалась зовнішньопо-
літичними причинами: спробою заручитись підт-
римкою даржав Антанти в боротьбі з більшови-
ками, оскільки дієвої власної армії гетьманська
держава ще не сформувала, а Німеччина та Авст-
ро-Угорщина після революцій 1918 р. втратили
статус надійних союзників. Більшість членів уряду
не схвалили такого повороту і 13 листопада 1918 р.
пішли у відставку. П. Скоропадський згадував:
“13 числа я распустил кабинет и тут же… написал
грамоту, в которой я, твёрдо стоя на почве поли-
тического, культурного и экономического развития

Лариса Андрієвська
НОВІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ДОЛЮ МІНІСТРІВ ОСТАННЬОГО

УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Украины, объявил, что отныне мы должны рабо-
тать для будущей федерации с Россией”2. Наступ-
ного дня грамоту було оприлюднено, а невдовзі
приступив до роботи новий уряд, який очолив Сер-
гій Гербель, відомий державний діяч, родом з Хер-
сонщини. У 1903–1904 рр. він обіймав посаду хар-
ківського губернатора, в 1904–1912 рр. – началь-
ника Головного управління місцевого господарс-
тва Міністерства внутрішніх справ Російської ім-
перії, був членом Державної Ради. У роки Першої
світової війни С. Гербель – головуповноважений
з постачання продовольством діючої армії. З липня
1918 р. – міністр продовольчих справ уряду Ук-
раїнської Держави. “Человек большого служеб-
ного опыта, – згадував про нього П. Скоропадсь-
кий, – я рассчитывал на него как на человека боль-
шой силы воли”3.

Міністром фінансів залишився відомий київ-
ський фінансист і громадський діяч Антон Рже-
пецький, який працював на цій посаді з травня
1918 р. Гетьман високо цінував його професіона-
лізм: “Антон Карлович Ржепецкий с первого дня
моего гетьманства до последнего занимал долж-
ность министра финансов, … много сделал для
правильной постановки дела. Он выработал но-
вую налоговую систему, учредил Державный банк,
Земельный банк… Прекрасный хозяин, я верил,
да и теперь убеждён, что он упорядочил финансы.
Был очень бережлив… Он умел убеждать, особен-
но своей настойчивостью, других, благодаря этому
в Совете Министров пользовался значением…
Взявшись за дело, он работал честно”4.

Міністром охорони здоров’я залишився В. Лю-
бинський, міністром внутрішніх справ – І. Кістя-
ківський, міністром шляхів сполучення став
Є. Лансберг, закордонних справ – А. Афанасьєв,
освіти і мистецтв – В. Науменко, віросповідань –
М. Воронович, юстиції – В. Рейнбот. Посаду дер-
жавного контролера обійняв С. Петров, держав-
ного секретаря – С. Завадський.

Свою діяльність уряд розпочав у надзвичайно
несприятливих умовах: відхід союзних військ Ні-
меччини та Австро-Угорщини, антигетьманське
повстання, очолюване Директорією, загроза біль-
шовицького наступу, відсутність боєздатної армії,
незавершеність розпочатих реформ. Авторитет
гетьманської влади різко падав. Всі намагання
П. Скоропадського та його міністрв врятувати ста-
новище були марними. 14 грудня 1918 р. гетьман
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зрікся влади. Українська Держава припинила своє
існування, а її уряд “обсудив требование Дирек-
тории, ... постановил сложить с себя полномочия
и передать власть Директории”5. До Києва всту-
пили війська УНР на чолі з С. Петлюрою.

21 грудня 1918 р. Директорія ухвалює “Закон
про Верховну слідчу комісію УНР по розслі-
дуванню діяльності уряду Скоропадського”, згід-
но з яким:

1. Утворюється Верховна слідча комісія в скла-
ді десяти членів її, призначених Директорією;
з сих членів Директорія одного призначає Пред-
сідателем Комісії, і одного – його товаришем.

2. На слідчу комісію покладається обов’язок
розслідувати діяльність бувшого гетьмана Скоро-
падського, ради його міністрів, їх товаришів та
инших осіб, організацій, установ і взагалі їх спів-
учасників, направленої проти Української Народ-
ньої Республіки і інтересів її як матеріальних, так
громадських і політичних.

3. Комісія своїм загальним зібранням розбиває
себе на підкомісії і розподіляє між ними роботу
по розслідуванню…

6. Членам комісії при проведенні слідств нада-
ється право арештовувати запідозрених раніше
заявлення їх обвинувачення, коли пробування їх
на волі загрожує інтересам справи…

8. Членам комісії надається право безпосеред-
ньо піднімати карне переслідування проти урядо-
вих осіб всіх рангів, а також проти приватних осіб.

9. Скарги на розпорядження комісії, підкомісій
і окремих членів їх подаються через них же в
Особливу комісію з трьох осіб, призначених
Директорією…

13. Для судового розгляду справ по актах
обвинувачення утворюється Надзвичайний суд по
особливому статуту6.

До складу комісії увійшли К. Ляхницький,
Г. Шиянов, В. Коренєв, О. Щербак, М. Ботвинсь-
кий, В. Кибірьов, І. Черкаський, Р. Лащенко,
О. Тихомиров, В. Греков7. Головою її було при-
значено міністра судівництва УНР С. Шелухіна,
знаного в Україні правника, громадського і полі-
тичного діяча, члена ЦК Української партії соці-
алістів-федералістів, члена Центральної Ради. Са-
ме йому в травні 1918 р. гетьман П. Скоропадсь-
кий запропонував портфель міністра юстиції в
першому уряді Української Держави, на що
С. Шелухін спочатку погодився, але потім змуше-
ний був відмовитись на вимогу своєї партії8.

27 грудня 1918 р. постановою № 1 комісія ого-
лосила про початок своєї діяльності9 , та оприлюд-
нила повідомлення такого змісту: “27 грудня
1918 року розпочала свою діяльність Верховна

слідча комісія, складена по особливому, затверд-
женому Директорією, статуту, для розслідування
карної діяльності б. Гетьмана Скоропадського його
міністрів та товаришів їх і інших причетних до
того осіб, організацій і інституцій.

Комісія складається з 10 осіб – сенаторів та чле-
нів Судової палати. На чолі сієї Комісії стоїть се-
натор С. П. Шелухін. Комісія має широкі повно-
важення і працює цілком незалежно і окремо од
всіх инших слідчих комісій...”10. 8 січня 1919 р.
було прийнято постанову № 7, в якій повідомля-
лось: “Верховна слідча комісія, розглянувши
журнали засідань Ради Міністрів... та переписку,
... знайшла, що Рада Міністрів в складі: Голови
С. М. Гербеля, міністрів А. К. Ржепецького,
І. А. Кістяківського, Г. Є. Афанасьєва, Б. О. Щу-
цького, А. Г. Покровського, В. А. Косінського,
С. Ф. Меринга, В. П. Науменка, В. Є. Рейнбота,
В. Ю. Любинського, М. М. Вороновича, В. Є. Ланс-
берга, державного контролера С. Н. Петрова,
державного секретаря С. В. Завадського й товари-
шів Міністрів В. Є. Брунста, К. Є. Замена, М. О. Гав-
рилова, Д. В. Вілійського, взявши собі за завдання
скасувати українську державність і прилучити
Україну до Московської (Російської) держави
озброєною силою, а також розбить тією силою
українські народні маси, які повстали для захисту
незалежности, державности й суверенности Ук-
раїнської Народньої Республіки проти захватчиків
влади в особах б. гетьмана П. П. Скоропадського
та вище названих його міністрів і їх товаришів...
постановила: прикликати вище переписаних осіб
до обвинувачення по 100 ст. Угол. Улож.”11.

На початку січня 1919 р. за цим звинуваченням
були заарештовані колишні міністри С. Гербель,
А. Ржепецький, В. Рейнбот, В. Науменко та двоє
товаришів міністрів: внутрішніх справ – С. Варун-
Секрет та продовольства – М. Гаврилов. Усі вони
на час слідства були ув’язнені в київській Лук’я-
нівській в’язниці, за винятком В. Науменка, кот-
рого звільнили під поруку Л. Новицького, влас-
ника будинку по вул. Паньківській, 1, в якому меш-
кав колишній міністр освіти12.

В Центральному державному архіві вищих ор-
ганів влади і управління України зберігається
фонд Верховної слідчої комісії УНР по розсліду-
ванню діяльності уряду П. Скоропадського
(ф. 1125), в якому зібрані слідчі документи в справі
колишніх, міністрів (накази, розпорядження, про-
токоли допитів, записки, телеграми, листування
тощо), що є джерелом важливої інформації як про
хід слідства, так і про самих заарештованих. Най-
старшому з них, В. Науменку, виповнилося на той
час 67 років, наймолодшому, М. Гаврилову –
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41 рік; всі, крім В. Рейнбота (німця за походжен-
ням, лютеранина), були православними, україн-
цями чи громадянами України (лише М. Гаври-
лов, корінний петербуржець, назвася великоро-
сом); всі мали родини, дорослих дітей; більшість,
за винятком А. Ржепецького та В. Науменка, – ви-
хідці з дворян; університетську освіту отримали
М. Гаврилов та В. Науменко, військову – С. Ва-
рун-Секрет, С. Гербель, В. Рейнбот закінчив вище
училище правознавства; А. Ржепецький, С. Ва-
рун-Секрет, В. Рейнбот, В. Науменко назвались
землевласниками, а С. Гербель та М. Гаврилов ви-
знали, що нерухомістю не володіють.Усі заареш-
товані, крім М. Гаврилова, на початку допитів зая-
вили, що володіють українською мовою, але на
подальші запитання слідчих українською відпо-
відав лише В. Науменко13. Всі заарештовані рішуче
відхилили звинувачення в бажанні завдати шкоди
українській державності та українському народу
і винними себе не визнали.

С. Гербель заявив: “Присоединять Украину до
Московской Народной Республики не собирался,
а работал исключительно на пользу Украины”14.
Його підтримав А. Ржепецький: “Как министр фи-
нансов, я вёл политику чисто деловую, не оказывая
преимуществ ни одному классу населения… Я ни-
коим образом не мог стремиться к подчинению
Украины российской власти, полагая, что Украин-
ская Держава имеет своё правительство, свой
Сейм и свои государственные учреждения, что ка-
сается федерации, то я находил, что решение этого
вопроса должно быть объявлено Сеймом, к ско-
рейшему созыву которого мы и стремились”15.
С. Варун-Секрет наголосив: “Я не признаю себя
виновным в предъявленном мне обвинении…Ни
прямо, ни косвенно я не принимал участия в на-
сильственном перевороте на Украине, ибо по мое-
му глубокому убеждению при настоящем расколе
и развале Великороссии было бы даже преступно
домогаться соединения с нею Украины, было бы
преступно, потому что она растворилась бы в море
великорусской разрухи…”16. Приблизно такі ж мір-
кування висловили й інші допитувані (В. Наумен-
ко, М. Гаврилов, В. Рейнбот).

26 січня 1919 р. під натиском більшовицьких
загонів війська УНР залишили Київ, відступивши
на Поділля. Верховна слідча комісія, кількісний
склад якої скоротився до чотирьох чоловік (К. Лях-
ницький, Г. Шиянов, О. Тихомиров, Р. Лащенко17),
переїхала до Вінниці. Ув’язнені міністри, до яких
був приєднаний Г. Ненарокомов (колишній про-
курор Казанської судової палати, один з керівників
Київського обласного союзу земельних власників,
заарештований 15 грудня 1918 р. за звину-

ваченням в організації політичного перевороту
29 квітня 1918 р.18), спочатку були переведені до
вінницької в’язниці, а потім – до Жмеринки, де
через відсутність в’язниці їх тримали під вартою
в залізничному вагоні просто на станції. В справі
зберігається записка, в якій Верховна слідча
комісія просить старшого лікаря Жмеринської за-
лізничної лікарні оглянути хворих С. Гербеля,
А. Ржепецького і С. Варун-Секрета, та записи лі-
каря про результати огляду, що засвідчують тяжку
серцеву хворобу, виявлену у А. Ржепецького, зас-
туду – у С. Варун-Секрета, запалення нирок – у С. Гер-
беля та рекомендують негайно перевести хворих
до лікарні19. Комісія визнала за потрібне відпра-
вити на лікування лише А. Ржепецького.

4 березня 1919 р. комісія ухвалила перевести
в’язнів до проскурівської в’язниці і звернулась до
Міністерства юстиції з проханням призначити для
них місце ув’язнення в одному з міст Галичини,
де загроза з боку більшовиків була б меншою20.
14 березня надійшла відповідь від Головного уп-
равління місцями замкнення (ув’язнення) УНР:
“Згідно наказу члена Директорії п. Андрієвського
в’язні Гербель Сергій, Рейнбот Віктор, Варун-
Секрет Сергій, Гаврилов Микола і Ненарокомов
Юрій переведені в Кам’янець-Подільську губер-
ніальну в’язницю; що ж стосується в’язня Антона
Ржепецького, то останній, залишається в Жмерин-
ській залізничній лікарні, яко хворий, для ліку-
вання”21.

Стомившись від невизначеності та постійних
переїздів, ув’язнені звернулись до Директорії УНР
з листом, в якому, зокрема, писали: “…До сих пор,
несмотря на исключительно тяжёлые условия тю-
ремного заключения как физические, так и нравс-
твенные, мы терпеливо ждали логического конца
нашим испытаниям , т. е. суда, который дал бы
нам возможность получить желанную свободу,
снять с нас как обвинения, так и подозрения в дея-
ниях, противных интересам Украины…

Мы не являемся представителями той стороны,
с которой ведётся борьба в данное время, как равно
мы не являемся и составом того прежнего прави-
тельства, которое могло бы быть опасным, ибо сре-
ди нас лишь два бывших министра… Борьба Гет-
манского правительства с Директорией закончи-
лась, правительство сложило свои полномочия,
как равно и Гетман отрёкся от власти. Мы, задер-
жанные, признали новую власть, оставшись в
Киеве и не скрываясь… Не было ни малейших
указаний на то, чтобы заподозрить в нас лиц, под-
готавливающихся к новому народному возстанию.
Очевидно, что никакой опасности для нынешней
власти мы представлять не можем…
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Не имея возможности расчитывать предстать
в скором времени перед судом, мы вынуждены кос-
нуться и существа предъявленного нам обвинения.
Нас обвиняют в том, что мы стремились умалить
самостоятельность Украинской Державы, склоня-
ясь к федерации с Россией… Прежде всего необ-
ходимо твёрдо установить, что эта самостоятель-
ность и независимость не была до сих пор уста-
новлена в той законной форме, теми учредитель-
ными актами, которые являлись бы бесспорными
и признанными другими державами… Гетманское
правительство ни на одну минуту не считало себя
выразителем Верховной власти народа, подготов-
ляя созыв учредительного Сойма в феврале 1919 г.
…Эти акты (закони УД. – Л. А.) являются лишь
выражением мнений и не закладывают в себе за-
конодательного императива… Надо думать, что
несогласие и расхождение в политических взгля-
дах не может быть ни караемо, ни преследуемо…

Гетманскому правительству не может быть по-
ставленным в вину ни один акт, который отказы-
вал бы ожидавшемуся народному представи-
тельству в пути и возможности свободно устано-
вить те или иные новые формы политического
и социального строя Украины… Для правильной
оценки политики Гетманского правительства необ-
ходимо принять во внимание и сложившуюся
международную обстановку, оно ясно отдавало се-
бе отчёт, что в политике, и в особенности междуна-
родной, занятие непримиримой позиции при от-
сутствии военной силы, влечёт за собой неминуе-
мый крах… Остаётся ответить ещё на прозвучав-
ший в печати и на Трудовом Конгрессе упрёк в
том, что Гетманское правительство не желало
аграрной реформы … Правительство не брало на
себя смелости окончательного разрешения
аграрного вопроса, считая, что на его обязанности
лежит лишь тщательная подготовка законопроек-
та, подлежащего затем обсуждению Сейма, для се-
го и создано было особое совещание при участии
представителей общественных организаций… Мы
не хотим допустить мысли, что в деле нашего арес-
та действуют не объективные причины, а личные;
мы хотим верить, что недостойное чувство мести
исключено из числа побуждений, препятствую-
щих нашей свободе. Мы, наконец, питаем надеж-
ду, что будут приняты во внимание как наш воз-
раст, так и те последствия, которые явились резуль-
татом физических и нравственных переживаний
людей, не имеющих на своей совести преступных
действий.

В заключение считаем нужным отметить, что
из числа пяти содержащихся в каменец-подоль-
ской тюрьме, лишь два лица, Гербель и Рейнбот,

были министрами, два других, Варун-Секрет и Гав-
рилов – товарищами министров, ни в коей мере
не ответственными за политику правительства,
а пятый, Ненарокомов, никакого отношения к пра-
вительству Гетмана не имеет...”22. Лист був на-
писаний 13 березня 1919 р. рукою С. Гербеля і під-
писаний власноруч кожним з п’яти ув’язнених.

Проте комісія не погодилась зняти обвинува-
чення з колишніх членів уряду Української Дер-
жави і лише під тиском обставин (загроза біль-
шовицького нападу та терміновий від’їзд урядових
установ УНР з Кам’янця-Подільського) 27 березня
1919 р., перед переїздом до Рівного, ухвалила:
“Верховна слідча комісія примушена силою подій
вибрати иншу міру перепинення відносно в’яз-
нів... – залог в сумах, відповідаючих як ступені
винности кожного з них, так і їх в сучасний мент
матеріальній спроможности...: за Гербеля – десять
тисяч, за Ржепецького – п’ять тисяч, Рейнсбота –
чотири тисячі, Варун-Секрета – дві тисячі і Нена-
рокомова – одну тисячу карбованців; і по одержан-
ні цього залогу звільнити їх з в’язниці...”23.

29 квітня, вже перебуваючи в Рівному, члени
комісії довідалися, що їхні підопічні були звіль-
нені з в’язниці і зникли з міста24. Для з’ясування
обставин представники комісії М. Ботвинський і
Р. Лащенко повертаються до Кам’янця-Пдільсько-
го. На місці їм вдалося встановити, що розпоряд-
ження про звільнення від 7 квітня 1919 р. підписав
прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду.
9 квітня в присутності губерніального комісара
Сідницького п’ятьох в’язнів було відпущено на
свободу. Це підтвердив начальник в’язниці Васи-
левський, надавши членам комісії оригінал роз-
порядження прокурора Нестеровського такого
змісту: “На підставі 10 арт. Уст. Уг. пропоную Вам
негайно звільнити Сергія Гербеля, Віктора Рейн-
бота, Сергія Варун-Секрета, Миколу Гаврилова і
Георгія Ненарокомова. Разом з цим прошу Вас на-
діслати зазначених осіб під надійною охороною
до границі Хотинського повіту”25. Сам прокурор,
який в цей час збирався у відрядження, надіслав
до комісії телеграму і пояснив свою ухвалу таким
чином: “10 квітня Гербель Рейнбот Варун Секрет
Гаврилов Ненарокомов звільнені мною арешту
згідно статті 10 Карного Устава позаяк їм загро-
жувала небезпека з боку більшовиків...”26.

Верховна слідча комісія негайно віддала роз-
порядження начальникам міліції Кам’янця-По-
дільського та сусідніх повітів про розшук звільне-
них27, але знайти їх не вдалося; було лише вста-
новлено, що після звільнення “...міністри декіль-
ка днів жили в Кам’янці, а потім самі виїхали до
м. Хотина”28. Не з’ясованим залишилось також пи-
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тання про те, чи вносили в’язні заставу, а якщо
вносили, то кому і в якому розмірі. Виявилось ли-
ше, що перед звільненням прокурор Нестеровсь-
кий дав дозвіл на побачення ув’язненого С. Гер-
беля з якимось паном на прізвище Куколь-Ясно-
польський29.

Отже п’ятеро в’язнів – колишніх політичних
діячів Української Держави відбули за кордон
(м. Хотин тоді знаходилось на території Румунії).
Шостий заарештований, колишній міністр фінан-
сів А. Ржепецький, за неперевіреними відомостя-
ми слідства, помер у жмеринському залізничному
шпиталі30. Трагічно склалася доля сьомого звину-
ваченого, колишнього міністра освіти, відомого в
Україні вченого-педагога та громадського діяча
В. Науменка, котрий, як відзначалось вище, був
відпущений під запоруку і залишився в Києві. Не
зазнавши ув’язнення від властей УНР, він потра-
пив до рук куди жорстокіших суддів – більшови-
ків – і був страчений влітку 1919 р.31

Як свідчать документи комісії, справа носила
суто політичний характер, мала чітке обвинува-
чувальне спрямування і велася з метою обов’яз-
кового покарання ідеологічних супротивників. До
честі слідчих необхідно віднести те, що розсліду-
вання велося професійно досконало, з дотриман-
ням усіх юридичних норм і правил. Оскільки роз-
шукати колишніх заарештованих в цій справі не
вдалося, 27 жовтня 1919 року Директорія прий-
няла закон про скасування Верховної слідчої ко-
місії: “Верховну слідчу комісію, утворену на підс-
таві закону 21 грудня 1918 року – скасувати. Всі
справи та кошти згаданої Комісії передати до Мі-
ністерства юстиції... Голова Ради Народних Мі-
ністрів – І. Мазепа”32.

1 Див.: Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, дер-
жавотворець, людина. – К., 2003; Горєлов В. Гетьман Україн-
ської Держави П. П. Скоропадський. – К., 1995; Останній
гетьман. Ювіл. зб. пам’яті П. Скоропадського. – К., 1993;
Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. –
Т. 5; Скоропадський П. П. Спогади. – К.; Філадельфія, 1995;
Зеньковский В. Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октяб.
1918 г.): Воспоминания. – М., 1995 та ін.

2 Скоропадський П. Спогади. – К.; Філадельфія, 1995. –
С. 305.

3 Там само. – С. 315.
4 Там само. – С. 166–167, 193.
5 Там само. – С. 378.
6 ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 1, арк. 5.
7 Там само, арк. 2.
8 Скоропадський П. Спогади. – С. 159.
9 ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 2.
10 Там само, спр. 2, арк. 4.
11 Там само, спр. 3, арк. 36–37.
12 Там само, арк. 50
13 Там само, арк. 21–26, 42–48, 52–55, 57–60, 62–69,

71–78, 154.
14 Там само, арк. 62.
15 Там само, арк. 57.
16 Там само, арк. 21.
17 Там само, спр. 1, арк. 63.
18 Там само, спр.5, арк.2,3.
19 Там само, спр. 3, арк. 226, 227.
20 Там само, арк. 228
21 Там само, арк. 230.
22 Там само, арк. 236–241.
23 Там само, арк. 242–243.
24 Там само, арк. 251.
25 Там само, арк. 253 зв.
26 Там само, арк. 255.
27 Там само, арк. 259 зв.
28 Там само, арк. 282 зв.
29 Там само, арк. 251.
30 Там само, арк. 259 зв.
31 Скоропадський П. Спогади. – С. 353.
32 ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 296.
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Петро Слободянюк
ТРАГІЧНА ДОЛЯ АРХІВІСТА М. Ф. ТИЩЕНКА1

Реабілітовані історією... . Скільки їх знедоле-
них, понівечених, скалічених, безправних про-
йшло через нашу вітчизняну історію?!

Серед таких страждальників був Тищенко Ми-
кола Федорович – великий український патріот, та-
лановитий архівіст, чесна і високопорядна лю-
дина.

Народився Микола Федорович 1893 р. в
с. Вельбівка Гадяцького району на Полтавщині,
1919 р. закінчив Київський університет (географ)
і залишився при університеті як професорський
стипендіат (аспірант). З 1920 по 1924 рр. викла-
дав географію в трудовій школі № 5 м. Києва. З жовт-
ня 1924 по 1932 рр. – науковий співробітник і пев-
ний час – в. о. директора Київського архіву дав-
ніх актів.

Як людину талановиту, активну, самовіддану і
працьовиту М. Ф.Тищенка  залучають до участі
в різних наукових організаціях і установах. Він
був членом розборочної комісії та вченим секрета-
рем при губархіві, дійсним членом Історичного
товариства, науковим співробітником Комісії по
виучуванню історії західноруського та українсько-
го права, дійсним членом Комітету по виучуванню
соціально-економічної історії України і Археогра-
фічної комісії. Працював над матеріалами архівів
і музеїв Чернігова, Житомира, Києва. Був
незмінним секретарем ВУАН у академіка
Гіляровського. В серпні 1930 р. успішно пройшов
чистку в апараті ВУАНу.

Роботу в архіві давніх актів він дуже любив,
володів великою працездатністю, допомагав
молодим спеціалістам. На роботі і в особистому
житті його знали як людину принципову, вболі-
ваючу за свою справу.

Коли 1932 р. директором Архіву давніх актів
був призначений професор Оглоблін, Тищенко до-
сить часто сперечався з ним, оскільки був не згоден
з тими порядками, які той намагався запровадити.
Це зовсім не подобалося новому керівництву
архіву. В результаті у квітні 1932 р. була створена
комісія під керівництвом Оглобліна по перевірці
роботи архіву. Ця комісія, на підставі складеної
М. Ф. Тищенком картотеки по архівних матеріа-
лах та іншій його роботі в архіві, постановила
звільнити його з роботи як українського буржуаз-
ного націоналіста.

У березні 1933 р. М. Ф. Тищенка було заареш-
товано органами ОДПУ в м. Києві, які протягом
двох тижнів у в’язниці “уточняли”, чи не є він
“сыном помещика, дворянина или генерала”. Не

добившись потрібного їм результату, вони
відпустили його на волю. Але тавро буржуазного
націоналіста давало про себе знати – на роботу
нікуди не брали. Тому, перебиваючись на тимча-
сових посадах наукового працівника Всеукраїнсь-
кого науково-дослідного інституту зерна та продук-
тів його переробки, бухгалтером будівельної орга-
нізації, він лише 1936 р. отримує посаду учителя
географії та економгеографа Клавдіївської серед-
ньої школи № 15.

М. Ф. Тищенко мав слабке здоров’я. Тому на
початку війни його не взяли до діючої армії, а по
мобілізації Сталінського райміськвійськкомату
м. Києва направили в робітничий батальйон у Смо-
ленську область копати окопи та будувати оборонні
укріплення.

Перебуваючи на фронті у складі робітничого
батальйону на Смоленщині в м. Семлєві біля
м. В’язьми, в жовтні 1941 р. він разом з іншими
бійцями потрапив в оточення і був полонений нім-
цями. Разом з іншими полоненими Микола
Федорович утримувався два тижні в концтаборі в
м. Дорогобужі. Під час конвою до Смоленська
Тищенко М. Ф. разом з двома військовопо-
лоненими втік з-під варти. Але через 20 днів по
дорозі додому в районі м. Ярославля його впіймав
німецький патруль і звідти залізницею направив
до концтаборів спочатку в м. Мінськ, а потім
у м.  Слуцьк. У Слуцькому таборі німці за-
пропонували особам, які мають середньо-
спеціальну і вищу освіту, працювати за своєю спе-
ціальністю за місцем проживання, але з повною
підготовкою у німецьких установах. Тому через
тиждень М. Ф. Тищенко разом з іншими військо-
вополоненими  перевезли до німецького конц-
табору біля м. Нюрнберга. А з листопада 1941 р.
до липня 1942 р. перебував у таборі війсь-
ковополонених в Чехословацькому місті Фольне-
гау біля м. Карлсбада, а потім у спеціальному
таборі (зондер-табір) “Східного міністерства”
фашистської Німеччини поблизу Берліна в м. Ус-
трау. Німці там готували управлінських спеціаліс-
тів з вищою і середньою освітою для подальшої
пропагандистської та іншої роботи на окупованих
українських територіях. Оскільки М. Ф. Тищенко
мав вищу освіту, то його німці відібрали для такої
підготовки.

У таборі всі військовополонені були розділені
на 3 групи: група поліцейських (шуцманів), група
пропагандистів і група спеціалістів. Микола Федо-
рович не входив до жодної з них, оскільки мав
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погане здоров’я. Тому його готували як перекла-
дача для зв’язків окупаційної влади з місцевим
населенням. Ніяких умов, завдань та обов’язків
йому не нав’язували, ніяких зобов’язань та угод
з нацистами він не підписував і не укладав.

У цьому таборі Микола Федорович перебував
півроку. Табір знаходився в лісі і ділився на два
огороджені відділення, в яких перебувало приб-
лизно по 500 чоловік військовополонених різних
національностей – українці, росіяни, білоруси. В
другому відділенні були представники східних на-
ціональностей. Полонені виконували тільки внут-
рітабірні роботи, працювали на сільгоспроботах
у місцевих бауерів.

У січні 1943 р. М. Ф. Тищенка – перевели в ін-
ший табір, де він виконував різні господарські ро-
боти, працював на будівництві бараків тощо. Тут
один зрадник читав для військовополонених різні
антирадянські книги, а інший – професор Москов-
ського університету (так він себе називав) викла-
дав німецьку мову. Якось останній приніс декілька
сторінок з книги на німецькій мові. Як виявилось,
то були уривки з книги А. Гітлера “Майн кампф”,
з яких він зачитував полоненим окремі речення,
також примушував їх самих читати і перекладати.
Причому ні паперу, ні олівців у в’язнів не було.
Тому під час повоєнного слідства Миколі Федо-
ровичу переклад сторінок гітлерівської книги ін-
кримінувався як злочин. Він звинувачувався у пе-
рекладі праці Гітлера з метою її друку та розпов-
сюдження на окупованих радянських територіях.

У березні 1943 р. табірна медична комісія ви-
знала М. Ф. Тищенка непридатним для фізичної
праці з діагнозом “дистрофія”. Йому видали довід-
ку, що він звільняється з полону. Через два дні піс-
ля комісії його у складі групи понад 80 поліцейсь-
ких і інших спеціалістів відправили до Києва.

У Києві М. Ф. Тищенко через біржу праці і за
допомогою своїх знайомих влаштувався на роботу
в історичний архів, де до серпня 1943 р. працював
завідуючим економічним відділом XIX ст.

Під час втечі німців із Києва М. Ф. Тищенка під
загрозою розстрілу зобов’язали супроводжувати
архівні та музейні цінності, що вивозилися в тил.
Будь-які відмови, аргументи і посилання на те, що
дружина важко хвора на туберкульоз та інше, не
допомагали. 24 вересня 1943 р. ешелон прибув до
Кам’янця-Подільського. Під час руху ешелона на
ст. Дунаївці із вагона, в якому їхав Микола
Іванович, випало декілька коробок з архівними
документами. Він вистрибнув на ходу з поїзда,
підняв ті коробки, догнав вагона і поклав їх на
місце. Серед привезених до міста документів були
матеріали давніх актів, що мали велику історич-

ну цінність, а також цінні книги з Української
академії наук, 1200 художніх полотен. З липня
1941 р. по вересень 1943 р. директором Кам’я-
нецького архіву (обласного і міського) працювала
Н. П. Кравченко, а в жовтні 1943 р. його очолив
німець Ласке. Для архівних документів було ви-
ділено кімнати в приміщенні Кам’янецького
архіву, а картини розміщено в музейних залах
старої Турецької фортеці.

У складі провідників архівних цінностей були:
Вінтер – начальник управління архівів, музеїв і біб-
ліотек України, Бенцен – завідувач бібліотек на
Україні, Лацке – завідувач архівами на окупованій
території України, Байнц – директор у період
окупації історичного архіву в м. Києві, а також
фольксдойчі – бухгалтер, перекладач і друкарка. З ук-
раїнського персоналу культурні цінності супровод-
жували М. Ф. Тищенко з дружиною, Катерина і Лю-
бов Остроградські та ін.

Оскільки під час руху поїзда один вагон був
розкритий і документи дуже перемішались, то
М. Ф. Тищенку та іншим працівникам доручили
впорядкувати їх. Працюючи з архівними фондами,
Микола Федорович вирішив ряд актових книг
і декілька ящиків найбільш цінних архівних ма-
теріалів заховати і зберегти від відправки до Ні-
меччини. Заховані ним документи залишились у Ка-
м’янець-Подільському архіві.

У січні 1944 р. частину архівних документів і
картин німці вивезли з Кам’янця-Подільського до
рейху. Разом з німцями евакуювалися співробіт-
ники архіву Гененрі, Дар’ян. На пропозицію нім-
ців виїхати разом з ними Кульченко, Тищенко, Ост-
роградські, Коленко відмовились, хоча для них бу-
ло заготовлено необхідні евакуаційні документи.
Незабаром Вінтер надіслав розпорядження про
призначення директором архіву К. М. Остроград-
ської, а Тищенка – науковим працівником. А з при-
ходом радянських військ М. Ф. Тищенко ще протя-
гом 4 місяців працював завідувачем Кам’янець-
кого архіву.

А загалом під час евакуації німців з Києва в
листопаді 1943 р. ними було відвантажено майже
7 вагонів архівних матеріалів Київського цент-
рального архіву давніх актів, а будинок Київського
університету, де він розміщався, було спалене.
Більшу частину цих архівних фондів німці встиг-
ли вивезти в м. Тропау (Австрійська Сілезія), а
частину (2 вагони) радянські війська відбили у
німців в м. Кам’янці-Подільському. Керував
вивезенням архівних матеріалів доктор Вінтер,
німець – начальник управління архівами, музеями
та бібліотеками окупованої України і його по-
мічник доктор Ляцке.
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Вивезені 1943 р. архіви були розшукано і повер-
нено до Києва в 1946–1947 рр. з Чехословаччини
(м. Оправа) і з м. Кам’янця-Подільського. Крім то-
го, житель с. Лошківці Дунаєвецького району Ма-
вінський передав у 1948 р. Центральному держав-
ному історичному архіву актову книгу Житомир-
ського міського суду за 1762 р. на 1265 аркушах
і частину справи Малоросійської колегії “По пред-
ставлению Малоросийськой Колегии по делу гра-
фа Разумовского с бригадиром Витневичем о де-
ревнях” за 1783 р., які він підібрав у 1943 р. на
ст. Дунаївці, коли вони випали з ешелона при
транспортуванні німцями архівних та музейних
цінностей з м. Києва.

Коли після тривалої хвороби 1943 р. в Кам’ян-
ці-Подільському померла дружина М. Ф. Тищен-
ка, то в травні 1944 р. він одружився з Остроград-
ською Любов’ю Миколаївною – молодшою сест-
рою Остроградської Катерини Миколаївни.

З 1944 по 1948 рр. М. Ф. Тищенко викладав
географію в Кам’янець-Подільському педагогіч-
ному училищі. Згідно з характеристикою дирек-
тора педучилища М. І. Дудника, він був одним з
кращих методистів-викладачів, також брав актив-
ну участь у громадському житті колективу.

У 1948 р. М. Ф. Тищенка заарештували. При
обшуку у нього було вилучено його особисті речі.
Для того, щоб визначити, які із вилучених у нього
книг є націоналістичними і забороненими для
зберігання і користування приватними особами,
а також перевірити, чи не є націоналістичними за
своїм змістом наукові праці, написані і надруковані
Миколою Федоровичем, УМДБ по Кам’янець-
Подільській області було створено експертну
комісію у складі голови – лектора обкому КП(б)У
Бесової, членів комісії – лектора МК(б)У Кравця
і цензора області Волошина. Комісія визначила,
що “представленная на рассмотрение литература
вся без исключения по своему характеру является
буржуазно-националистической…, изъята из
репертуара общего пользования и состоит только
в спецфонде библиотеки”. Комісія також зробила
висновок, що у своїх наукових працях Тищен-
ко М. Ф. “разделяет взгляды буржуазно-национа-
листических историков и экономистов Грушевсь-
кого, Яворского, Слабченко..., где украинцы рас-
сматриваются как нация безклассовая, ... а экс-
плуататорами он считает только польских и ев-
рейских эксплуататоров. В статьях автора Россия
везде подаётся как исключительно тормозящий
фактор экономической жизни Украины”.

Ми тепер розуміємо, що навіть звичайні книги,
п’єси, нариси та інші твори, в яких висвітлюва-
лося життя, етнографія, побут, звичаї українського

народу, історія, географія України розцінювались
як націоналістично-контреволюційні, категорично
заборонялися для доступу читачів, знаходилися
у спецсховищах.

Під час слідства М. Ф. Тищенку доводилося
переконувати слідчих, суд в тому, що книги йому
дісталися від Академії наук УРСР, в яких він був
аспірантом і готував наукові публікації з історії
і географії України XVIII ст. Частину книг він
отримав під розписку з бібліотеки Кам’янецького
архіву на цілком законних підставах як спів-
робітник цієї установи. До речі, на той час у біб-
ліотеці архіву налічувалося 20 тис. книг.

М. Ф. Тищенко був талановитим вченим. По-
чинаючи з 1928 р. він опрацьовував наукову літе-
ратуру, мав понад 1000 сторінок авторського
книжкового наукового тексту, працював учителем
географії. Не читаючи книг, подібних тим, що бу-
ли вилучені в нього, він не міг би успішно учи-
телювати.

Миколу Федоровича звинувачували у тому,
що він:

1. Знаходячись у німецькому полоні в особли-
вому таборі для військовополонених з червня
1942 р. по квітень 1943 р., як спеціаліст з вищою
освітою проходив підготовку пропагандиста з удос-
коналенням німецької мови і перекладом кни-
ги Гітлера “Моя боротьба” з німецької на російсь-
ку мову.

2. У квітні 1943 р., будучи звільненим з табору
військовополонених разом з поліцаями їздив у
м. Берлін на екскурсію, а потім з групою поліцаїв
прибув із Німеччини на окуповану німцями укра-
їнську територію до м. Києва, де добровільно
поступив на службу до німців у Київський історич-
ний архів на посаду завідувача відділу.

3. При відступі німців супроводив два вагони
історичних цінностей з київських архівів і музеїв
до м. Кам’янця-Подільського, де до вигнання нім-
ців очолював архів.

4. Упродовж 4-х років зберігав у себе вдома
націоналістичну контреволюційну літературу, зо-
крема: “Слово о полку Игоревом”, М. Грушев-
ського “З політичного життя Старої України”,
“Золоте слово”, п’єсу “Про що тирса шелестіла”,
щоденник Я. Марковича “Политико-польское
государство в отношении Украины XVIII века”,
“Україна в першій половині XVIII ст.”, Д. Олянчук
“До теорії торгівлі Руси і України з Балтикою,
зокрема Стародуба з Кенігсбергом, наприкінці
XVII – початку XVIII ст.”.

Недостатність звинувачувальних матеріалів
слідства призвела до того, що його двічі судив Вій-
ськовий Трибунал і не міг винести звинувачу-
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вального вироку. Обласне управління МДБ не
бажало змиритися з цим і направило його справу
до Москви. Рішенням Особливої наради при МДБ
СРСР від 01 грудня 1948 р. по ст. 54-1 п. “б” КК
УРСР М. Ф. Тищенко засуджено до позбавлення
волі у виправно-трудовому таборі терміном на
10 років. Від покарання був звільнений поста-
новою Карагандинського обласного суду від 11
лютого 1955 р. через хворобу.

Повернувшись до Кам’янця-Подільського, Ми-
кола Федорович працював швейцаром в індуст-
ріальному технікумі, наймав куточок на приватній
квартирі. Неодноразово звертався у різні інстанції

щодо своєї реабілітації як жертви політичних ре-
пресій, але безрезультатно. І тільки 18 травня
1962 р. кримінальну справу щодо звинувачування
М. Ф. Тищенка у зраді Батьківщині бул перегля-
нуто військовим трибуналом Прикарпатського вій-
ськового округу, припинено за відсутністю складу
злочину, і він був реабілітований.

Справедливість відновлено, але долю не повер-
неш...

1 Держархів Хмельницької обл., ф. Р-6195 (Криміналь-
на справа про звинувачення Тищенка Миколи Івановича),
оп. 12, спр.  П-11252–356, арк. 1948–1962.

Життєпис талановитого українського вченого-
історика – дослідника соціально-економічної іс-
торії України XVII–XIX ст., джерелознавця, архі-
вознавця, організатора архівної справи періоду
УНР під проводом Директорії Пилипа Васильови-
ча Клименка та його творчий доробок досі не були
предметом спеціального дослідження. Водночас
окремі згадки про діяльність вченого та її оцінку
знаходимо у літературі, присвяченій питанням:
1) організації архівної справи у 1920–1939-х рр.;
розроблення теоретичних і практичних засад; ді-
яльності представників державних пам’яткоохо-
ронних інституцій; 2) історії ВУАН у 1924–1930 рр.;
3) діяльності археографічних комісій ВУАН (1930–
1933) і ЦАУ УСРР (1929–1931) та аналізу творчого
доробку її членів. Ці публікації можна умовно на-
звати працями загального характеру.

В українській історіографії радянського періоду
1925–1950 рр. відомостей про Пилипа Васильови-
ча Клименка знаходимо зовсім мало, що зумовлено
його участю в 1925–1930 рр. у діяльності Науково-
дослідної кафедри історії України, створеної та
очолюваної акад. М. С. Грушевським, кваліфіко-
ваного як “буржуазний націоналіст”. До того ж,
переважна більшість вчених, яких згуртував нав-
коло себе М. С. Грушевський, наприкінці 1920–
1930-х рр. зазнали репресій і їх імена та творчість
багато років свідомо замовчувались. Такої ж участі
зазнав і П. В. Клименко. Перші дослідження про
інституції ВУАН та вчених, які працювали на її
теренах, з’явились у середині 1950-х років за кор-
доном. Це праці українських істориків Н. Д. По-
лонської-Василенко, О. П. Оглоблина, Б. Д. Круп-
ницького, які проживали на еміграції. Оскільки
праці не опирались на солідну джерельну базу, а
переважно грунтувались на споминах авторів, во-

Ганна Волкотруб
ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ П. В. КЛИМЕНКА У ПРАЦЯХ

УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ

ни носять дещо суб’єктивний характер та хибують
на неточності.

У таких працях містяться відомості про вчено-
го, наводяться списки його праць. Так, наприклад,
у нарисі історії Української академії наук Н. Д. По-
лонської-Василенко1 знаходимо відомості, що у
1926 р. вийшло друком 11 праць П.В.Клименка2,
а 1929 р. вийшла праця “Цехи на Україні”3.

Про викладацьку роботу П. В. Клименка знахо-
димо відомості, що 1925 р. науково-дослідна кафед-
ра мала аспірантів, яким викладали спеціальні кур-
си П. А. Тутковський, П. В. Клименко, В. І. Щер-
бина4 та 1928 р. “провадив курси для аспірантів:
П. В. Клименко – з методики історії”5. Ім’я вченого
згадується також у реєстрі репресованих співробіт-
ників6. Про репресивні міри щодо П. В. Клименка
свідчить ще одна фраза Н. Полонської – Василенко:
“Загинув також, обвинувачений у шпіонажі на ко-
ристь Литви П. В. Клименко, відомий історик Лит-
ви, що мав зв’язки з литовським університетом”7.

У розділі, присвяченому дискредитації вчених8

Н. Д. Полонська-Василенко, не називаючи прізви-
ща, а тільки ім’я і по батькові, приводить факт
“цькування та торпедування роботи М. С. Грушев-
ського … на науковому грунті” у 1930–1933-х рр.:
“…під час обговорення наукового пляну однієї з
комісій Історичних Установ, коли всі співробіт-
ники навипередки “критикували” наукову діяль-
ність М. С. Грушевського, один із найстарших
стажем співробітників, але автор нечислених
праць, закинув М. С. Грушевському: чому він пи-
сав свою “Історію України-Руси” за таким, а не
іншим планом”. На це М. С. Грушевський з усміш-
кою відповів: коли будете такий твір писати ви,
Пилипе Васильовичу, то додержуйтесь вашого
пляну, а я буду писати за своїм”9.



VІІ.  Персоналії

195

У розділі “Нарис історіографії України” моно-
графії з історії України10  Н. Полонська-Василенко,
описуючи створення М. Грушевським “історичних
установ”, зазначає, що в них працювало близько
100 осіб, одні як постійні штатні співробітники,
інші – як нештатні. Серед штатних були проф.
О. Ю. Гермайзе, О. С. Грушевський, П. В. Кли-
менко, В. Ю. Данилевич, В. І. Щербина, К. О. Ла-
заревська та ін.

Плідна праця цих установ була обірвана у
1930 р., “коли почалося нищення культурних ус-
танов. Першим кроком у цьому напрямі був про-
цес СВУ, який позбавив Українську Академію
Наук значного числа її співробітників, з акаде-
міками С. О. Єфремовим та М. Є. Слабченком
на чолі”11.

У складеній Н. Полонською-Василенко таблиці
“Школа істориків України В. Антоновича”, Кли-
менко Пилип Васиьович означений як представ-
ник другого покоління школи істориків України,
учень М. В. Довнар-Запольського. У довідці не-
точно подано дати народження (1880, насправді
1887) та заслання (1936, насправді 1938). Тут же
зазначений Дубровський Василь Васильович
(1897–1966), професор Харківського університету,
співробітник УАН, член УВАН – історик третього
покоління, учень П. В. Клименка12.

Згадується ім’я П. В. Клименка у монографії
сучасника вченого, історика й громадського діяча
Олександра Оглоблина “Українська історіографія.
1917–1956”13, видана 1957 р. англійською мовою
у Нью-Йорку та 2003 р. – українською у Києві
(підготовлено до друку І. Вербою, О. Юрковою)14.

У монографії О. Оглоблин серед українських
істориків представляє Пилипа Клименка, який
співпрацював з Науково-дослідною кафедрою
М. Грушевського, як учня М. Довнар-Заполь-
ського15, подає стислу довідку, вказуючи рік народ-
ження 1880 (насправді – 1887), не зазначає посад
та місць роботи, крім одного – “професор Кам’я-
нець-Подільського університету”, окреслює лише
один з напрямків наукової роботи історика: “пра-
цював над проблемами соціально-економічної іс-
торії України сімнадцятого-дев’ятнадцятого сто-
ліття і, зокрема, продовжував вивчення історії це-
хів на Правобережній Україні”16, подає перелік ли-
ше чотирьох праць П. Клименка, причому, нази-
ваючи монографію “Цехи на Україні”, не зазначає,
що це лише перша частина – “Суспільно-правні
елементи цехової організації”. Ще раз згадує ім’я
Пилипа Васильовича серед імен українських іс-
ториків, які зазнали переслідувань за радянської
влади17. Ці ж самі відомості знаходимо і в інших
працях О. П. Оглоблина18.

В історіографічному огляді Б. Д. Крупницько-
го19, який вийшов після його смерті – 1957 р. – Нау-
ково-дослідну кафедру історії України М. С. Гру-
шевського виділено серед інших наукових установ
ВУАН як “особливу”, серед праць інших істориків
подано перелік праць П. В. Клименка.

В Україні перша стаття про вченого з’явилась
1967 р. в “Українському історичному журналі”
у рубриці “Наш календар”. Це стаття О. С. Компан
і М. З. Суслопарова, присвячена 80-річчю з дня
народження П. В. Клименка20 . Один із авторів –
М. З. Суслопаров близько знав Пилипа Васильо-
вича, разом з ним працював над “Цеховою книгою
Кам’янець-Подільського кушнірського цеху 1702–
1779 рр.”. Рукою М. Суслопарова під наглядом
Пилипа Васильовича зроблено копію цехової кни-
ги, опис її фізичного стану та складений іменний
покажчик до неї. Ця книга залишилась невиданою
і зберігається в особовому фонді П. В. Клименка
в Інституті архівознавства. Як видно з листа, дато-
ваного 1965 р., М. Суслопарова до Олени Станіс-
лавівни Компан, який зберігається там же, М. Сус-
лопаров підтримував зв’язки з П. Клименком до
останніх днів життя. У листі зазначається, що Пи-
лип Васильович останні роки свого життя цехами
не займався. “Мені відомо, – пише М. Суслопа-
ров, – що він написав рецензію на книгу К. Па-
житнова “Проблема ремесленных цехов в законо-
дательстве русского абсолютизма”, крім того, пи-
сав роботу про історію мистецтва”21. Названа
рецензія, датована 1953–1954 рр., та листування
з журналом “Вопросы истории” стосовно її
публікації теж відклалися в особовому фонді.

Автори статті представили бібліографію
наукових праць вченого та висловили думку, що
П. В. Клименку наукова громадськість “завдячує
виданням та збереженням ряду цінних докумен-
тів з історії українських ремесел, міст і освіти на
Україні”22. Серед таких документів – видана
1932 р. “Цехова книга бондарів, стельмахів, коло-
діїв, столярів міста Кам’янця-Подільського від
1601 до 1803 рр.”23.

Вшановуючи світлу пам’ять вченого, автори
більшу частину статті присвячують описанню цін-
ного історичного документа – “Цехової книги Ка-
м’янець-Подільського кушнірського цеху 1702–
1779 рр.”, копія якої разом з іншими документами
Пилипа Васильовича зберігалась на той час у ру-
кописному відділі Інституту історії АН УРСР.
Детально описуючи розділи книги, автори статті
відмічають, що відомості, які містить книга кушні-
рів, ще раз “підтверджують думку про велику роль
Кам’янця-Подільського в процесі підготовки на
Україні ремісничих кадрів” та допомагають краще
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зрозуміти соціально-економічні умови життя на
Україні XVIII ст.24

Оскільки стаття вийшла 1967 р., автори статті
обходять мовчанням трагічні обставини життя вче-
ного, подаючи дуже короткі відомості про його
життя, а також дещо неточно називають факультет
Університету св. Володимира, який закінчив
П. Клименко (філологічний, насправді – історичне
відділення історико-філологічного факультету). За-
кінчують О. С. Компан і М. З. Суслопаров свою
статтю словами: “…життя, віддане науці, не може
піти в забуття”25.

“Цінним надбанням радянської історичної нау-
ки” у 1920-х роках називають праці молодих вче-
них НДКІУ, серед них і П. В. Клименка, історики
А. В. Санцевич і В. Г. Сарбей у нарисі, вміщеному
у двотомній “Історії Академії наук Української
РСР”26. Щоправда, автори зараховують названих
ними істориків до Інституту червоної професури.

Згадано про вагомий внесок в історичну науку
у 1920-і рр. П. В. Клименка також у історіогра-
фічному нарисі В. А. Дядиченка, Ф. С. Лося і
В. Г. Сарбея “Розвиток історичної науки в Україн-
ській РСР”, який вийшов у 1970 р.27

Ґрунтовний археографічний аналіз виданої
П. Клименком 1932 р. “Цехової книги бондарів,
стельмахів, колодіїв, столярів Кам’янця-Поділь-
ського від 1601 до 1803 рр.” подає Коваль-
ський М. П., характеризуючи радянські археогра-
фічні публікації з історії України XVI – I пол.
XVII ст.28

1985 р., завдяки зусиллям С. І. Білоконя, ви-
йшов біобібліографічний покажчик праць
Н. Ю. Мірзи-Авак’янц і П. В. Клименка, оригі-
нально вміщений у програму вечора, присвяченого
історії київського міського транспорту29. Такі ве-
чори проводила Київська міська організація Ук-
раїнського товариства охорони пам’яток історії
і культури разом з музеями та товариствами люби-
телів книги. Бібліографічний список праць
П. В. Клименка, укладений М. З. Суслопаровим,
складає 38 праць. Цілком зрозуміло, що у біогра-
фічних довідках немає ні слова про те, що ці вчені
були свого часу репресовані.

Початок 1990-х рр. ознаменувався виходом
збірників та монографічних досліджень, присвя-
чених не досліджуваним раніше темам.

1991 р. виходить збірник “Репресоване крає-
знавство”30, у якому знаходимо кілька згадок про
вченого. Так, у статті П. Т. Тронька “Приреченість
школи Грушевського (М. С. Грушевський)” зазна-
чається, що у першому півріччі 1925 р. склад нау-
ково- дослідної кафедри, очолюваної М. С. Гру-
шевським, був в основному укомплектований і

розпочав роботу. Окрім самого М. С. Грушев-
ського, на кафедрі працювали В. І. Щербина,
В. Ю. Данилевич, П. В. Клименко, О. С. Грушев-
ський, Й. Ю. Гермайзе31.

О. М. Завальнюк і М. Б. Петров у статті “Вин-
ним себе визнав … (В. О. Геринович)”, описуючи
період роботи В. О. Гериновича в Інституті народ-
ної освіти в Кам’янці-Подільському, зазначають,
що після проведення “чистки” з інституту були
звільнені професори і доценти: Сташевський,
Драй-Хмара, Клименко, Грінченко, Федоров32 .

Про діяльність П. В. Клименка в ВУАН згаду-
ється також у монографії В. М. Заруби “Постаті”33.
У розділі, присвяченому академіку М. С. Грушев-
ському та розгрому і знищенню київської школи
істориків, створеної ним, М. Заруба, відзначаючи
“кадрове багатство київської школи М. Грушев-
ського”, серед співробітників, заслужених діячів
української науки називає також П. Клименка34.

Описуючи життя і творчість академіка Михай-
ла Єлисейовича Слабченка, В. Заруба на підставі
матеріалів журналу “Україна” та щоденника
М. Є. Слабченка робить висновок, що між
М. С. Грушевським та М. Є. Слабченком були не-
прості відносини. “Михайло Сергійович пильну-
вав за науковими працями одеського історика і під-
шукував для них прискіпливих рецензентів. Зі свого
боку М. Слабченко не випускав з поля зору жодного
із співробітників Грушевського, як і самого академі-
ка”. Як приклад, подає дослідник кілька витягів з
“Щоденника” М. Слабченка за 1927 р., один з яких
стосується П. Клименка: “2 січня. ... Сьогодні про-
читав 7-й том “Записок УАН”. Особливо звернув
увагу на статті Клименка. Клименко мучительно
думає й не вміє виражати своїх думок, наче кос-
ноязичний. Зате апломб такий, що навіть дурник
О. Грушевський його не має. Ой, прошморгаю
його так, що тошно йому буде!”35. Відзначимо
суб’єктивно-особистий характер цієї оцінки.
Можливо, це була реакція на рецензію П. Кли-
менка на працю М. Слабченка “Организация
хозяйства Украины от Хмельнищины до Мировой
войны. Ч. I. Хозяйство Гетьманщины в XVII–
XVIII вв. Т. 4. Состав и управление государ-
ственным хозяйством Гетьманщины в XVII–
XVIII вв.” – Николаев: ГИУ, 1925. – 330 с.,
надруковану в Записках ІФВ УАН, кн. 7/8 за
1926 р., а можливо, на аналіз інших праць, які по-
давав П. В. Клименко у своїх розвідках. Як зазна-
чає В. М. Заруба, М. Є. Слабченко мав непростий
характер і був дуже амбітний, тому болісно реагу-
вав на будь-яку критику, чому сприяли ще й всілякі
інтриги, що плелися навколо М. С. Грушевського
та М. Є. Слабченка.
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Незважаючи на таке ставлення до П. Клименка,
М. Слабченко 1929 р. у листі до Багалія, виступа-
ючи з пропозицією скликати у Харкові Всеукраїн-
ський з’їзд істориків-марксистів, серед учасників
із Києва називає Клименка, Оглобліна, Гермайзе,
причому секретарем Президії пропонує Клименка.

В. М. Заруба акцентує увагу, що М. Є. Слаб-
ченко називає істориками-марксистами тих вче-
них, кого пізніша “ ...совєтська марксистсько-ле-
нінська історіографія однозначно і цинічно окрес-
тила буржуазно-націоналістичними істориками”36.

Ще раз зустрічається у монографії згадка про
П. В. Клименка у розділі про професора Антона
Степановича Синявського. В. М. Заруба наводить
лист А. С. Синявського до Д. І. Яворницького (кві-
тень 1924 р.), в якому перший просить обрати на
будь-яку кафедру у Катеринославі В. О. Біднова,
який хоче повернутися з еміграції, і при цьому так
описує становище у наукових установах Києва:
“Тут, в Києві, так все обсажено, що навіть Кли-
менко, Клепатський й інші сидять без праці – про-
фесори, що залишились без катедр після ліквідації
університету в Кам’янці-Под[ільському]”37.

У грунтовному дослідженні П. С. Соханя,
В. І. Ульяновського, С. М. Кіржаєва “М. С. Грушев-
ський і Academia. Ідея, змагання, діяльність”38  ім’я
П. В. Клименка згадується неодноразово.

Автори зазначають, що першим результатом
переговорів М. С. Грушевського з Укрголовнаукою
була постанова від 24 жовтня 1924 р., згідно з якою
“...науково-дослідна кафедра Грушевського закріп-
лювалася при ВУАН і мала три секції: одна з яких
– соціологічного обгрунтування історії і методоло-
гії (керівничий – О. Ю. Гермайзе, член – проф.
П. О. Клименко)”39.

У листопаді 1927 р. М. С. Грушевський без ві-
дома кафедри перевів на утримання дійсних членів
кафедри Ф. Савченка та К. Грушевську. Аналізу-
ючи на підставі раніше невідомих архівних доку-
ментів та щоденника С. О. Єфремова конфлікт у
ВУАН між М. С. Грушевським та С. О. Єфремо-
вим, автори констатують, що проти цього переве-
дення виступили Президія та члени кафедри
В. Ю. Данилевич, П. Клименко, О. Баранович,
М. Ткаченко та Л. Окиншевич, які подали заяву,
що переведення відбулось без їх відома. На Спіль-
ному зібранні 12 грудня 1927 р. “самоуправство”
Грушевського більшістю було засуджене40.

Про роботу кафедри з підготовки наукових кад-
рів маємо відомості, що 1924/25 рр. П. Клименко
читав курс з методології історії, а 1927/28 рр. –
методологію та архівознавство41.

У довідковій літературі 1930–2004 рр. зустріча-
ємо надзвичайно коротку, до того ж неточну стат-

тю про П. В. Клименка у 3-му томі 10-ти томної
“Енциклопедії українознавства”, виданої у Львові
1994 р.42 У статті подані лише три опубліковані
праці вченого: “Западно-русские цехи XVI–XVIII
вв.”(рік видання – 1911, насправді – 1914), “Це-
хи на Україні” (1929), (не зазначено, що це лише
перший том монографії – “Суспільно-правні
елементи цехової організації”), “Місто й тери-
торія на Україні за Гетьманщини” (ЗІФ ВУАН,
1926). Крім того, подано невірно дату народжен-
ня (1880, насправді – 1887) та рік заслання
(1936, насправді – 1938).

На особливе наголошення заслуговує докумен-
тальний біографічний нарис “Український історик
Пилип Клименко (1887–1955)”43 київського
дослідника Івана Дивного, який першим
грунтовно, на підставі архівних документів,
дослідив життєвий та творчий шлях історика.

Як констатує сам дослідник, “спроба вперше
створити документальну біографію П. В. Климен-
ка має особливості об’єктивного і суб’єктивного
характеру”44, оскільки коло літератури про вченого
дуже незначне і практично вичерпується статтею
О. С. Компан і М. З. Суслопарова45 та “низкою су-
перечливих матеріалів у закордонних українознав-
чих енциклопедіях”.

Обмаль відомостей у друкованих виданнях зму-
сили І. Дивного провести досить широкі розшуки
в архівах, які увінчались знахідками і дали змогу
дослідникові крок за кроком простежити життєвий
та творчий шлях вченого, з’ясувати обставини
його життя кам’янець-подільського та київського
періодів. З жалем лише констатує дослідник, що
йому не вдалося встановити родовід Клименків
через відсутність метричних документів, що сто-
сувалися б цієї родини та з’ясувати загадкові об-
ставини смерті вченого і висловлює впевненість,
що “…з часом вдасться документально підтвер-
дити ці відомості і остаточно встановити істину”46.

Російський вчений С. Михальченко у моногра-
фії, присвяченій київській школі істориків В. Б. Ан-
тоновича, М. В. Довнар-Запольського та їх учням47,
її ролі і значенні в російській історіографії, називає
учнів М. В. Довнар-Запольського А. М. Гнєвушева,
П. В. Клименка, Б. Г. Курца, П. П. Смирнова,
Є. Д. Сташевського, Н. Ф. Яницького та ін. третім
поколінням київської школи істориків, чия активна
діяльність припадає на 1910–1920-і роки, зазнача-
ючи, що еміграція багатьох з них, зміна системи
вищої освіти в 1920-х роках і репресії проти вчених
старої формації привели до розпаду і ліквідації
цієї школи48.

Третій розділ монографії присвячений органі-
заційній діяльності діяльності школи методології
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та історичних поглядів учнів школи М. В. Довнар-
Запольського. Тематика занять членів Історико-ет-
нографічного гуртка, створеного за ініціативи проф.
М. В. Довнар-Запольського 1903 р. в Університеті
св. Володимира, була досить різноманітною: мето-
дологія історії, історіографія, рецензії на історичні
праці, звіти студентів про відрядження до архівів.
Однак, на думку С. Михальченка, помітними були
два напрямки у роботі гуртка, “легко обьясняемых
основными научными интересами руководителя –
это экономическая история Московского государ-
ства XVI–XVII вв. (прежде всего изучение хозяй-
ства отдельных територий по писцовым книгам)
и история ВКЛ и, в меньшей степени Украины
(Малороссии)”49. С. Михальченко зазначає, що
Пилип Клименко працював над дослідженням
Великого Князівства Литовського. Слід відмітити,
що така тема була запропонована керівником на
початку заняття у гуртку. Згодом Пилип Клименко
почав займатися історією українських цехів.

С. Михальченко зауважує, що методологія тво-
рів учнів М. В. Довнар-Запольського практично
співпадала з методологічними установками праць
вчителя, а оскільки його основні роботи вийшли
у 1910-х роках, коли М. В. Довнар-Запольський
остаточно перейшов на позиції економізму, стає
зрозумілим і інтерес до економізму його учнів. Але,
констатує С. Михальченко, як показали проведені
ним дослідження конкретно-історичних праць
учнів М. В. Довнар-Запольського, їх економізм
“...не выходил за рамки позитивистской парадиг-
мы и соседствовал с теорией фактов”50.

Аналізуючи працю П. В. Клименка “Западно-
русские цехи XVI–XVII ст.”, С. Михальченко за-
значає, що у ній був підданий критиці близький
М. В. Довнар-Запольському генетичний метод до-
слідження, при цьому визнавалась важливість для
історика вивчення явища у розвитку, а не в статис-
тичному стані. Однак, стан джерел, за якими
П. Клименко досліджував цехи, на думку С. Ми-
хальченка, не дозволив йому самому провести до-
слідження цехів у розвитку, він показав, в основ-
ному, вже сформовану цехову структуру.

У монографії С. Михальченко подає біографіч-
ні довідки представників двох київських шкіл, в то-
му числі П. В. Клименка. Довідка дуже неповна,
весь життєвий шлях з 1917 р. до арешту в кінці
1930-х рр. поданий фразою: “После 1917 г. пре-
подавал в вузах Киева и Каменца-Подольского”, а
науковий спадок – фразою: “Основным его тру-
дом осталась медальная работа “Западно-русские
цехи XVI–XVII вв. ” (Киев, 1984). (См. также его
статью “Из истории финансового строя города
Дубно” // ЮС. – С. 275–300)51.

У монографії О. Юркової, присвяченій одній з
інституцій Історичних установ М. С. Грушев-
ського – Науково-дослідній кафедрі історії України
у Києві52, діяльності одного з її дійсних членів –
П. В. Клименку відведено чимало місця.

О. Юркова подає детальні відомості про діяль-
ність П. В. Клименка на посаді керівника Кам’я-
нець-Подільської кафедри, обставини його звіль-
нення і залучення до співробітництва в НДКІУ. У
квітні 1925 р. “...було ухвалено вважати науковця
бажаним для праці даної установи”53.

Розглядаючи питання кадрового забезпечення
кафедри, О. Юркова зазначає, що на початку
1927 р. НДКІУ мала у штаті трьох керівників сек-
ціями (М. С. Грушевський, О. С. Грушевський,
О. Ю. Гермайзе), три дійсних члена (В. Ю. Дани-
левич, П. В. Клименко, В. І. Щербина), три науко-
вих співробітника (В. О. Баранович, К. М. Гру-
шевська, Ф. Я. Савченко) та архіваріуса і бібліо-
текаря (М. А. Жуковська)54.

Розповідаючи про випадок “самоуправства”
М. С. Грушевського стосовно призначення без
промоцій нових дійсних членів кафедри К. М. Гру-
шевської та Ф. Я. Савченка, що стався у жовтні –
грудні 1927 р., О. Юркова називає П. В. Климен-
ка, який разом з В. Ю. Данилевичем виступили
проти призначення нових дійсних членів і науко-
вих співробітників без апробації кафедри, а також
в числі інших дійсних членів, наукових співробіт-
ників і аспірантів подав заяву до президії Академії
наук, що переведення К. М. Грушевської та
Ф. Я. Савченка на дійсних членів відбулось без їх
відома55.

Надзвичайно цінними для української історіо-
графії є подані О. Юрковою життєписи тих співро-
бітників НДКІУ, “...про кого в історичній літерату-
рі ще немає грунтовних студій”. Серед них –
П. В. Клименка. Щоправда, посилаючись на те,
що про вченого з’явилась серйозна студія І. Дивно-
го, О. Юркова охоплює тільки київський період
життя і діяльності П. В. Клименка, його арешт, за-
слання та останні роки життя56.

У додатках до монографії (2, 3, 4, 5, 6) подано
короткі біографічні дані П. В. Клименка,
зазначено, що він був дійсним членом кафедри з
1925 по 1930 рр., був керівником аспірантів
К. Є. Антиповича, В. Я. Камінського, М. Ф. Ка-
рачківського, Л. В. Миловидова, брав участь у ро-
боті Археографічної комісії ВУАН57, а також по-
дано бібліографію праць вченого58.

Розглядаючи бібліографію робіт співробітників
НДКІУ з питань соціально – економічних процесів
в Україні XVII – поч. XX ст. О. Юркова розповідає
про студії П. В. Клименка над історією україн-
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ських міст та цехів XVI–XVII ст. та застосування
ним статистичного методу при розробці цих тем,
а також про дослідження ним українських ритод-
руків, шрифтів та екслібрисів59.

Багато уваги у монографії приділено науково-
виховній роботі кафедри. Вже наприкінці 1924 р.,
ще не будучи дійсним членом кафедри, П. В. Кли-
менко читав аспірантам та “кандидатам на аспі-
ранти вступний курс з методології історії”60, а у
1928 р. – з архівознавства та методології історії61.

Оповідає також дослідниця і про ініціативу
П. В. Клименка щодо створення при кафедрі сек-
цій історіографії, архівознавства та джерелознав-
ства, з якою він виступив у вересні 1925 р. та скла-
дення вченим грунтовної програми з архівознав-
ства для аспірантів62.

Роблячи спробу визначитись з іменами істори-
ків київської школи М. С. Грушевського, О. Юр-
кова називає М. Ф. Карачківського, який у 1923–
1924 рр. відбував аспірантський стаж у Кам’я-
нець-Подільській науковій кафедрі народного гос-
подарства та культури Поділля і під керівництвом
П. В. Клименка написав розвідку про Кам’янець –
Подільські цехи XIX ст. Восени 1925 р. його було
зараховано аспірантом НДКІУ, де він знову ж таки
під керівництвом П. В. Клименка став опрацьову-
вати тему з історії київських цехів63. П. В. Климен-
ко керував також роботою Л. В. Миловидова, який
вивчав історію освіти на Чернігівщині64.

З монографії київського вченого І. Верби про
Олександра Оглоблина65. дізнаємось про те, що
П. В. Клименко був формальним керівником аспі-
рантів К. Є. Антиповича, Д. Є. Бованенка,
І. І. Кравченка, В. Я. Камінського – учнів О. П. Ог-
лоблина, який вирішив відкрити їм дорогу в науко-
вий світ через кафедру М. С. Грушевського. На
думку дослідника, М. С. Грушевський “...усвідом-
лював безперспективність керування ними, бо від
початку було цілком ясно, що прийшли вони до
нього задля іншої, не тільки наукової праці, тому
й перевідрядив їх до дійсного члена кафедри
П. В. Клименка. Зразу ж кидалося в очі, що Пилип
Васильович є тільки формальним керівником, тоді
як справжнім залишився Олександр Петрович.
Зрештою, цього не приховував і О. П. Оглоблин”66.

Описуючи створення Комісії для виучування
соціально-економічної історії України XVIII–
XIX ст. в зв’язку з історією революційної боротьби
(КВСЕІУ), яка “...постала на згарищах знищених
Історичних установ ВУАН М. С. Грушевського”,
дослідник серед інших “талановитих й праце-
любних істориків, часто-густо підфарбованих
марксизмом”, які у різні роки співробітничали з
комісією, називає і Пилипа Васильовича67.

Відомості про діяльність Історико-етнографіч-
ного гуртка під керівництвом М. В. Довнар – За-
польського знаходимо у монографії київського
історика І. Верби “Життя і творчість Н. Д. Полон-
ської-Василенко (1884–1973)”68 . Серед випускни-
ків Паризького, Берлінського і Київського універ-
ситетів, яких М. В. Довнар-Запольському вдалося
залучити до роботи гуртка, автор монографії нази-
ває “... провідних і авторитетних в майбутньому,
а тоді ще молодих вчених П. П. Смирнова,
Б. Г. Курца, П. В. Клименка, Ф. Л. Ернста,
Є. Д. Сташевського”69.

Описуючи діяльність Комісії для виучування
соціально-економічної історії України (КВСЕІУ)
XVIII–XIX ст., заснованої 1929 р. при кафедрі
історії України акад. Д. І. Багалія з метою вивчен-
ня соціально-економічної історії України XVIII–
XIX ст., переважно правобережної її частини, Геть-
манщини, Запоріжжя, та революційних рухів в Ук-
раїні, зокрема, історії польських повстань 1831–
1863 рр., І. Верба серед нештатних співробітників
і рядових працівників, серед яких було й багато
“професорів високих шкіл”, називає П. В. Кли-
менка70.

П. В. Клименко також брав участь у підготовці
до видання історико -джерельних творів академіка
Д. І. Багалія, які за ініціативи Н. Д. Полонської-
Василенко та О. П. Оглоблина (1933 р.) було вирі-
шено видати з метою вшанування пам’яті акаде-
міка71.

Для осмислення внеску П. В. Клименка у ви-
вчення історії Литви має значення розвідка Зиг-
мантаса Кяупи “Зв’язки Історичного товариства
Литви (1929–1940) і українських істориків”72.

У статті подано один з фрагментів співробіт-
ництва литовського історика Аугустинаса Янулай-
тіса з П. В. Клименком стосовно праці останнього
про документи Міндовга. Це співробітництво по-
чалося ще 1929 р., коли А. Янулайтіс прочитав в
“Altpreussische Forschungen” статтю П. В. Климен-
ка “Грамоти Міндовга Ливонському Орденові”,
яка йому дуже сподобалась, і запропонував україн-
ському вченому продовжити дослідження епохи
Міндовга, з тим, щоб надрукувати монографію у
збірнику товариства “Praeitis” (“Минуле”). Пилип
Васильович погодився і негайно взявся до роботи.

У своїй розвідці З. Кяупа на підставі листу-
вання двох істориків детально описує всі етапи
роботи над монографією, труднощі приватного та
політичного життя, причому більше торкається по-
літичних обставин у Литві і жодним словом (мож-
ливо через відсутність необхідної інформації) не
згадує, що П. В. Клименко 1938 р. був репресова-
ний і вийшов на волю в листопаді 1943 р. Лише
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пише, що після війни листування П. В. Клименка
і А. Янулайтіса відновилося. Але книга, переклад
і набір якої ще перед війною був готовий, так і не
вийшла через різні обставини. “Умови для завер-
шення цієї справи були вкрай незадовільні. Ста-
лінський режим на вивчення древньої історії в
Литві дивився негативно”73.

Щодо П. В. Клименка, це стосувалось, на жаль,
не лише його праць з історії Литви. Як репресова-
ний, він зовсім не мав змоги публікувати свої пра-
ці, і не мало значення, чи то були історичні роз-
відки, чи рецензії на праці інших істориків, відпо-
віді з редакцій були дуже коректні, але завжди з
відмовою публікувати. Про це свідчить його листу-
вання з кількома редакціями газет і журналів, яке
зберігається у його особовому фонді.

З. Кяупа зуважує, що майже повністю текст ро-
боти П. В. Клименка про риси суспільного ладу
Литви XIII ст. епохи Міндаугаса у перекладі литов-
ською мовою зберігся у Рукописному відділі Біб-
ліотеки Академії наук Литви. Оригіналу праці
П. В. Клименка, яка пересилалась А. Янулайтісу
у вигляді машинопису українською мовою, авто-
ром статті в архівосховищах Литви не виявлено.
Зазначимо, що не збереглась вона і в особовому
фонді П. В. Клименка в Інституті архівознавства.

Автор статті констатує, що стан зв’язків істо-
риків Литви і України змушує бажати кращого і
висловлює надію, що хоч два сюжети (другий –
про співпрацю А. Янулайтіса з Іллею Борщаком з
приводу роботи “Украина, Литва и французская
дипломатия в 1648–1657 годах (по неизданным до-
кументам)”) співробітництва українських і литов-
ських істориків у період між двома світовими вій-
нами завершились без успіху, “…увага до таких
зв’язків минулого зіграє роль каталізатора для
сучасного покоління істориків”74.

Принагідно зазначимо, що в особовому фонді
П. В. Клименка також збереглись листи А. Яну-
лайтіса та чернетки листів П. В. Клименка з приво-
ду вище зазначеної роботи.

О. Ясь у статті „Державницький напрям укра-
їнської історіографії та його інтелектуальна спад-
щина”75 торкається рецензії П. Клименка на книгу
В. Липинського “Історичні студії та монографії.
Т. З. Україна на переломі 1657–1659: Замітки до
історії українського державного будівництва в
XVII столітті”, видану у Відні 1920 р.

Аналізуючи рецензії наших авторів на цю ро-
боту, О. Ясь відзначає, що П. Клименко у своїй
рецензії, на противагу іншим позитивним відгу-
кам, вказував на переоцінку В. Липинським зна-
чення “руської шляхти”, що було обумовлено недо-
оцінкою ролі інших соціальних верств та неправо-

мірного ототодження окремих осіб чи груп шляхти
з цілим шляхетським станом. П. В. Клименко за-
значав, що з методологічного боку праця В. Ли-
пинського не є чисто науковою, бо в ній автор не
систематизує, не аналізує і не творить історичних
фактів на підставі численного джерельного надру-
кованого і не надрукованого матеріалу, викорис-
таного ним у роботі.

Діяльність Пилипа Васильовича на посаді заві-
дувача відділу охорони пам’яток та голови Архів-
ної комісії при Міністерстві народної освіти у м. Ка-
м’янці у 1919 р. висвітлено О. Нестулею у моно-
графічному дослідженні “Біля витоків державної
системи охорони пам’яток в Україні (Доба Цент-
ральної Ради, гетьманщини, Директорії)”. Нази-
ваючи Пилипа Васильовича талановитим істо-
риком і археографом, блискучим лектором, дослід-
ник віддає належне докладеним ним зусиллям у
збереженні національної історико-культурної спад-
щини76. На жаль, автор подає неповну біографічну
довідку вченого, обмежуючись лише кам’янець-
ким періодом життя.

Відомості про керівництво професором
П. В. Клименком у 1919 р. Товариством охорони
пам’ятників старовини знаходимо у статті С. Бо-
рисевича “Документи Держархіву Хмельницької
області як джерело дослідження історії Дер-
жавного Українського Університету у м. Кам’янці-
Подільському”77.

Впродовж останніх 10-ти років наполегливо
працює над вивченням проблем розвитку укра-
їнського архівознавства і становлення системи під-
готовки кадрів для архівних установ І.Матяш. Ре-
зультатом її праці стали численні публікації78 та,
нарешті, вихід у 2000 р. монографічного дослід-
ження “Архівна наука і освіта в Україні 1920–
1930-х років”79, яке стало помітною подією в укра-
їнській історіографії. При підготовці монографії
авторкою використано і вперше запроваджено до
наукового вжитку документальні матеріали цент-
ральних та обласних архівів України. У моногра-
фії висвітлено і належно поціновано внесок
П. В. Клименка у розвиток архівної справи на Ук-
раїні у 1920–1930-х рр., участь його у забезпеченні
збереженості архівів.

Висвітлюючи заходи Директорії УНР щодо збе-
реження документальних скарбів, дослідниця де-
тально описує діяльність очолюваних П. В. Кли-
менком Відділу охорони пам’яток старовини і ми-
стецтва при Головному управлінні пам’яток ста-
ровини й мистецтв та архівних комісій – комісії,
яка діяла при КПДДУ (створена у липні 1919 р.) і
комісії для вироблення заходів охорони архівів
(створена у серпні 1919 р.)80.
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Важливою акцією Архівної комісії для вироб-
лення заходів охорони архівів, на думку І. Матяш,
була підготовка на початку вересня 1919 р. проекту
закону “Про охорону пам’яток старовини і мис-
тецтва”81.

Багато місця у монографії відводиться часопису
“Українська старовина”, видання якого стало знач-
ним здобутком комісії. До складу редакції входив
також П. В. Клименко. У першому числі вміщено
програмну статтю вченого “Архівна справа на Ук-
раїні”, в якій, на думку дослідниці, автор “…зро-
бив спробу не лише розібратися в проблемах та
основних поняттях архівної справи, а й запропо-
нував можливі шляхи їх вирішення, котрі багато
в чому співпадали з положеннями проектів архів-
ної реформи О. С. Грушевського і В. Л. Модзалев-
ського82.

І. Матяш констатує, що в складних умовах гро-
мадянської війни архівні установи, на які покла-
далося завдання “рятування архівних скарбів”, не
припиняли своєї діяльності, “…головною запору-
кою успіху якої була самовіддана праця “могутньої
купки” співробітників: О. С. Грушевського,
О. О. Грушевської, В. Л. Модзалевського,
В. В. Міяковського, О. І. Барановича, Ю. О. Іва-
нова-Меженка, Ю. Г. Оксмана, Т. Г. Фаранюк,
Л. Ю. Биковського, П. В. Клименка83.

2001 р. побачили світ біографічні нариси
І. Матяш про українських істориків-архівістів. У
статті “Пилип Клименко: портрет історика-архі-
віста на тлі доби”84 , вчена характеризує життєвий
та творчий шлях вченого більш розширено і зва-
жено, ніж інші дослідники. Так, зокрема, більше
уваги приділено арештам П. В. Клименка. У жовт-
ні 1921 р. вченого арештували “за проведення
контрреволюційної націоналістичної роботи” та
9 травня 1938 р. – за звинуваченням у прина-
лежності до петлюрівської контрреволюційної ор-
ганізації та підозрою у проведенні терористичних
актів85. Оповідає також дослідниця про останні
роки життя Пилипа Васильовича, сподівання вче-
ного на те, що набуті ним знання, плід багатьох
років життя – грунтовні праці, до написання яких
докладено так багато зусиль, стануть у нагоді, про
безвихідь та трагічний кінець.

2002 р. Українським науково-дослідним ін-
ститутом архівної справи та документознавства
випущено посібник “Нариси історії архівної
справи в Україні”86, в якому на основі широкого
кола історичних джерел висвітлено історію ар-
хівної справи в Україні від найдавніших часів
до сьогодення.

У статті І. Матяш “Архіви та архівна справа в
Україні 1917–1920-х рр.” досліджено перші кроки

становлення архівної системи в Україні. На почат-
ку 1919 р. науковою базою, завдяки якій стало мож-
ливим здійснювати заходи щодо рятування
архівних скарбів, став відкритий ще за гетьманату
Кам’янець-Подільський державний університет.
3 липня 1919 р. в університеті діяла архівна комісія
на чолі з деканом історико-філологічного факульте-
ту, професором української історії П. Клименком87.
Дослідниця докладно розповідає про завдання комі-
сії, розроблення нею закону про архівну справу та
інструкцій архівним комісіям, створення мережі ар-
хівних установ, організацію архівних курсів88.

Докладно описує також І. Матяш діяльність
очолюваного П. В. Клименком Відділу охорони
пам’яток старовини і мистецтва89 та архівної комі-
сії для підготовки інструкцій з охорони пам’яток
старовини і мистецтва, створеної у серпні 1919 р.
у складі МНО, до якої увійшов П. Клименко90.

Архівна комісія на початку вересня 1919 р. під-
готувала проект закону “Про охорону пам’яток ста-
ровини і мистецтва”, “…згідно з яким історично
культурні ( в тому числі архівні) скарби україн-
ського народу підлягали під юрисдикцію держави,
а ГУСМНК отримувало контроль над приват-
ними, громадянськими і державними збірками”91.

Відомості про період перебування П. В. Кли-
менка під арештом знаходимо у монографії І. Ма-
тяш про Катерину Грушевську92. Торкаючись тра-
гічних обставин життя К. М. Грушевської – її
арешту, І. Матяш подає відомості, що під час до-
питів до її справи для надання “законності” “...до-
лучались вирвані у таких же замордованих “шпі-
онів”, “націоналістів” свідчення проти неї”. Так
зберігся у кримінальній справі К. Грушевської ра-
зом з іншими “документами” протокол очної став-
ки з П. В. Клименком, яка пройшла майже у пов-
ному мовчанні93. Говорячи про “особливе ставлен-
ня до К. Грушевської, І. Матяш зазначає, що “...
в списку учасників націоналістичної організації
ім’я К. М. Грушевської значиться першим разом
з В. А. Камінським, П. В. Клименком, А. З. Носо-
вим, Н. Ю. Мірзою-Авак’янц, О. І. Поповим,
Ф. Є. Петрунем, К. Ф. Штепою”94.

Поціновано внесок П. В. Клименка у розвиток
архівної справи в Україні періоду УНР під прово-
дом Директорії, коли він очолював Комітет охоро-
ни пам’яток старовини і мистецтва у м. Кам’янці-
Подільському та Архівну комісію, яка діяла у Дер-
жавному Українському Університеті (м. Ка-
м’янець-Подільський) у історико-архівних нари-
сах Г. В. Папакіна про видатного державного і гро-
мадського діяча, останнього гетьмана всієї Ук-
раїни та військ козацьких Павла Скоропадського95,
у розвідках З. Сендика “Діяльність органів влади
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щодо охорони, обліку і концентрації архівних ма-
теріалів (1917–1920 рр.)”96, О. Алтухової “Наслід-
ки політичних подій у становленні архівної справи
на Кам’янеччині (1920–1921 рр.)”97, В. Ляхоцького
“Огієнко та архівна справа України”98, “Питання
архівної справи, охорони пам’яток культури і мис-
тецтва в діяльності І. Огієнка”99.

Автори досліджень на підставі документів Дер-
жавного архіву Хмельницької області, Централь-
ного державного архіву вищих органів влади та
управління України та Центрального державного
історичного архіву України в м. Києві роблять
висновки, що завдяки цим установам та зусиллям
фахівців, які входили до їх складу, вдалося в
складних умовах революційної доби запобігти
втрат значної частини архівів, як приватних, так і
державних, колекцій бібліотек, пам’яток ми-
стецтва і старовини, встановити контроль над
місцевою паперовою фабрикою, яка приймала
папери в необмеженій кількості для вторинної
переробки.

У нарисі київського історика О. Журби100 , який
докладно досліджує історію і діяльність Київської
археографічної комісії за період 1843–1921 рр., її
внесок у розвиток української історіографії, вказу-
ється, що комісія надавала допомогу молодим уче-
ним, серед яких були і такі “відомі в майбутньому
історики, як В. О. Романовський, П. В. Клименко,
літературознавець М. К. Гудзій”101.

Характеризуючи вміщену у третьому томі “Ук-
раїнського археографічного збірника” статтю “ві-
домого українського історика П. В. Клименка”,
присвячену аналізу історично-статистичних дже-
рел з історії України – “Компути та ревізії
XVIII ст.”102, О. Журба відмічає, що автор статті
зробив цікаві спостереження щодо ролі праць Ки-
ївської археографічної комісії як джерела вивчення
її діяльності у різні періоди, а також відзначив,
що важливою віхою в історії Комісії можна вважа-
ти 1863 р., коли її головним рекдактором став
В. Б. Антонович. Завдяки йому, а також наступно-
му головному редактору – М. Ф. Владимирському-
Буданову, на думку автора, “істотно змінилася те-
матика публікацій”, більше уваги приділялось со-
ціально-економічній проблематиці, що вплинуло
на збільшення історично-статистичних джерел у
виданнях Комісії.

О. Журба зауважує, що автор статті ці позитив-
ні зміни приписував лише особистій ініціативі го-
ловних редакторів Комісії, “... обминаючи ті гло-
бальні суспільні процеси, які відбувалися на межі
1850–1860-х років і справили значний вплив на
вибір нових шляхів діяльності головної археогра-
фічної установи України”103.

Також П. В. Клименком, зазначає автор, зробле-
но докладний аналіз історично-статистичних
публікацій АЮЗР (т. 1, ч. 6, 7, т. 2 ч. 4–7), в якому
він закидав редакторам цих томів фрагментарність
публікацій джерел та некритичне ставлення до
останніх, тому що, на його думку “...вони не
з’ясовували достовірність, автентичність, порівня-
ність історично-статистичних джерел”.

Едиційний доробок Археографічної комісії
ВУАН та Археографічної комісії ЦАУ, їх внесок
у розв’язання проблем історії і теорії та методики
археографічної науки висвітлено у першому випус-
ку збірнику “Едиційна археографія в Україні у XIX–
XX ст.: Плани, проекти, програми видань”104.
Упорядники збірника серед провідних археографів,
архівістів, істориків, які відіграли важливу роль
у розв’язанні завдань української археографії та чиї
праці стали важливим внеском до українського
джерелознавства, називають П. В. Клименка.
У розділі “Плани, проекти, програми видань
археографічних інституцій “ подано перелік праць
вченого, поставлених у видавничі плани комісій,
з примітками про строки публікації105.

Висвітлення діяльності П. В. Клименка як
члена Археографічної комісії ВУАН знаходимо
у дослідженні С. Кіржаєва106 .

На думку С. Кіржаєва, АК ВУАН на загальному
тлі розвитку археографічної науки та практики
в Україні 1920-х – поч. 1930-х рр. була провідною
науковою інституцією, і важливу роль в розв’я-
занні поставлених завдань відігравали провідні
археографи, архівісти, історики, зокрема, В. Щер-
бина, О. Грушевський, С. Маслов, К. Лазаревська,
П. Федоренко, П. Клименко, Й. Гермайзе, В. Ро-
мановський, М. Ткаченко та інші – учні М. Гру-
шевського, Д. Багалія, М. Довнар-Запольського107.

Значне місце відводить С. Кіржаєв діяльності
АК ВУАН в галузі архівного будівництва. Крім
свого основного завдання – виявлення, вивчення
та публікацій писемних джерел, комісія ставила
собі за мету забезпечувати науково-методичне
керівництво дослідницькою та науково-методич-
ною роботою архівів. Співробітники комісії, в т.
ч. П. В. Клименко, здійснювали поїздки до Кам’ян-
ця-Подільського, Запоріжжя, на Чернігівщину, Ка-
теринославщину, Полтавщину “…з метою ознайо-
митись зі станом зберігання та перспективами
використання архівних матеріалів, намагалися че-
рез керівництво ВУАН звернути увагу місцевих ор-
ганів влади на потребу поліпшити умови зберіган-
ня, уберегти документи від знищення”108.

Серед праць інших археографів та істориків
С. Кіржаєв подає детальний археографічний ана-
ліз двох підготовлених до друку П. В. Клименком
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праць “Цехову книгу бондарів, стельмахів, коло-
діїв, столярів Кам’янця-Подільського від 1601 до
1803 рр.” та розвідки “Компути та ревізії XVIII
століття”.

Аналізуючи “Цехову книгу…”, автор називає
її “видатною пам’яткою не лише з історії середньо-
вічної цехової організації праці, а також культури
на Україні”109. На сьогодні ця публікація залиша-
ється єдиною, що документально відтворює цехове
життя XVII ст.110. Серед недоліків, на думку дослід-
ника, слід відзначити брак у передмові відомостей
про походження джерела та його значення для ви-
вчення соціально-економічних відносин у серед-
ньовічному місті, а також наукових коментарів.

Вагомим внеском у вивчення соціально-еко-
номічної історії України XVIII ст. називає дослідник
джерелознавчу працю П. В. Клименка “ Компути
та ревізії XVIII століття” – першу частину заплано-
ваної капітальної праці про співвідношення місце-
вого населення і загальної людності, її територіаль-
ного розташування (окремий розділ її під назвою
“Місто і територія на Україні за Гетьманщини 1654–
1754.” надрукований раніше – 1926 р.)111.

Детально аналізуючи зміст розвідки, С. Кіржа-
єв небезпідставно відмічає “важкий стиль викладу,
своєрідну наукообразну мову автора”, а також від-
сутність вказівок, де взято архівні документи, які
подані наприкінці статті. Також, зауважує С. Кір-
жаєв, автором розвідки не були опрацьовані (через
брак коштів у АК на відрядження) матеріали (реві-
зії, компути) московських та ленінградських архі-
восховищ, а також не всі матеріали в архівах Києва
(Київський центральний історичний архів).

Інформацію про участь П. В. Клименка у роботі
Археографічної комісії ЦАУ УСРР в 1929–1930-і
роки містить дисертаційне дослідження Г. В. Папа-
кіна, присвячене діяльності та науковому доробку
Археографічної комісії Центрального архівного
управління УСРР за 1928–1934 рр.112

Найбільш плідним періодом в історії АК ЦАУ
слід вважати, на думку автора, 1929–1930 рр., коли
вона широко розгорнула свою діяльність. В той час
до праці в ній були залучені такі відомі археографи,
як Д. Багалій, В. Барвінський, В. Веретенников,
М. Горбань, В. Камінський, П. Клименко, І. Крав-
ченко, В. Романовський, П. Федоренко, М. Тищен-
ко, О. Рябінін – Скляревський, багато інших істори-
ків та архівістів113.

З огляду на те, що добір учених до комісії про-
водився з ідеологічним підходом. П. В. Клименко
пройшов перевірку і був прийнятий до київської
філії АК ЦАУ як “попутник” і “марксист”114 .

Робота комісії того періоду також велась за п’я-
тирічним планом, що включало в себе складання

договорів АК з упорядниками збірників. Папа-
кін Г. В. констатує, що загальною практикою було
затягування авторами виконання договорів. Чин-
никами, що стояли на заваді своєчасного подання
робіт, було ускладнення передруків документів, на
що скаржились Ф. Кольченко, П. Клименко, О. Мо-
крій, І. Кравченко115. П. Клименко та О. Мокрій
скаржилися також на труднощі подання польсько-
го тексту у збірнику “Інвентарна реформа на Укра-
їні”, добірки матеріалу по кількох великих фондах
поганої збереженості та впорядкованості116.

Не можна обійти увагою оцінку світогляду
П. В. Клименка, яка зустрічається в літературі.
Так, С. Кіржаєв, аналізуючи методологію дослід-
жень співробітників АК ВУАН зазначає, що до кін-
ця 1920-х рр. в Археографічній комісії “…офіційно
не впроваджувалося панування будь-якої методо-
логічної доктрини, хоча окремі члени і співробіт-
ники були прибічниками позитивізму (соціологіч-
ного напрямку) (М. Грушевський, деякі його учні)
або марксизму (Й. Гермайзе, П. Клименко), але в
більшості зовсім не проголошували своїх світо-
глядних поглядів і застосовували у праці принци-
пи “об’єктивного висвітлення історії”117.

Розглядаючи приклад із публікацією збірки ма-
теріалів з історії обревізування людності на Україні
у XVIII ст., підготовленою П. В. Клименком (збе-
реглася лише передмова), С. Кіржаєв подає відо-
мості, що збірка одержала негативну рецензію за
“немарксистське” та “вульгаристичне” трактуван-
ня окремих процесів соціально – економічного роз-
витку України118.

Г. Папакін, відмічаючи ідеологічний підхід ке-
рівників київської філії АК ЦАУ до пропозицій ар-
хеографів про співпрацю, підкреслює, що АК над-
звичайно обережно ставилася до пропозицій вче-
них, плани їх робіт прискіпливо розглядались на
засіданнях бюро комісії. П. Клименко характеризу-
вався ними як “марксист”: “...крім вже перевіреного
нами попутника Клименка, нікого не прийнято і
до роботи не допущено” – так писало керівництво
філії до ЦАУ в перший рік існування комісії119 .

Дослідниця Г. К. Швидько120 , на думку Кіржа-
єва С. М., проводить “традиційні для радянської
історіографії 1950–1960-х років ідеологеми щодо
буржуазно – націоналістичних поглядів академіків
М. С. Грушевського та М. П. Василенка, неспро-
можності акад. Д. І. Багалія, проф. П. В. Клименка
осягнути “марксистсько-ленінську ідеологію”121.

На нашу думку, найбільш слушним є зауважен-
ня Заруби В. М., що М. Є. Слабченко вважав себе
і нову генерацію істориків, серед яких названо і
П. В. Клименка, марксистами не в політично – іде-
ологічному, а в історіософічному значенні122.
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Таким чином, у історіографії проблеми можна
виокремити два блоки публікацій: а) загального
характеру; б) спеціально присвячені життю та ді-
яльності П. В. Клименка. Активізація уваги до по-
статі вченого припадає на період незалежності Ук-
раїни, що зумовлено посиленням уваги до репресо-
ваних представників науки і культури. Однак
комплексно творчий доробок П. В. Клименка не
розглядався.
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З величезним запізненням через молох заборон
і незаслужене забуття повертаються до нас імена
видатних представників української інтелігенції,
які тією чи іншою гранню свого життя спри-
чинилися до духовного відродження й утверджен-
ня українства. Серед них – Олександр Сергійович
Грушевський, визначний вчений-дослідник, гро-
мадський діяч, яскрава і багатогранна постать в
українській науці початку ХХ ст. Він, безперечно,
був обдарованою, талановитою людиною, наділе-
ною організаторським хистом, надзвичайною пра-
цездадністю і цілеспрямованістю. О. Грушевський
збагатив скарбницю вітчизняної науки цінними
працями з історії, історіографії, джерелознавства,
історичної географії, етнографії, фольклористики,
літературознавства. Вражають діапазон його нау-
кових досліджень та їхні хронологічні межі,
масштаб науково-організаційної і педагогічної
діяльності вченого.

Актуальність досліджуваної теми визначається
плідністю внеску О. Грушевського у становлення
і розвиток української національної науки на по-
чатку ХХ ст. як ученого-дослідника, організатора
наукового життя і педагога. Для об’єктивного ви-
світлення наукової творчості О. Грушевського пот-
рібний, насамперед, аналіз епохи, до якої належав
учений з урахуванням її суспільно-політичного
життя, інтелектуального та історіографічного кон-
тексту. Початок наукової діяльності вченого при-
пав на кінець 90-х років ХIХ ст. – час глибинних
змін у суспільно-політичному і культурно-науко-
вому житті українства, значного прискорення
процесу національного відродження в українських
землях. Українська спільнота, історичне буття якої
було розчленоване між Російською та Австро-
Угорською імперіями, яскраво виявила свою
здатність до самоорганізації, волю до
самоствердження у формі національного руху.
Пройшовши складний шлях формування,
українська інтелігенція постала в процесі
модерного націостановлення як одноосібний
духовний лідер, автор політичних ідей, що сим-
волізували суттєво новий рівень національної й
громадської свідомості, і як головний виконавець
цих ідей. Д. Дорошенко відзначав, що “наприкінці
ХIХ століття виступає на громадську арену нове
покоління українців, вихованих у поняттях і пог-
лядах безкомпромісового українського націоналіз-
му на широкій європейській основі, людей, що вже

Людмила Приходько
ОЛЕКСАНДР ГРУШЕВСЬКИЙ І СТАНОВЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

не задовольнялись самою-то культурницькою
діяльністю, а хотіли добути для українського наро-
ду всю повноту національних і політичних прав,
ідучи поруч із всеросійським визвольним рухом,
але своїм окремим шляхом, у рамах власних ор-
ганізацій”1. Оборона нації та її свобода, потреба
єднання українських земель і створення єдиного
національного організму, активний пошук у ми-
нулому життєдайних національних сил, змагань
до волі й окремішності, прагнення національного
наповнення здобутків всесвітньої культури були
тими духовними орієнтирами, що звільняли від
почуття споконвічної приреченості і піднімали са-
мосвідомість людини до віри у свої сили і волю
народних мас.

Видатний внесок у формування національної
свідомості і будівництво української нації зробили
вітчизняні історики. Впродовж ХIХ – на початку
ХХ ст. в умовах переслідувань і звинувачень, бра-
ку сил і коштів вони досліджували всі сторони
життя українського народу в його минулому і су-
часному, виявляючи “будівельні блоки національ-
ної ідентичності”2. Завдяки їхній дослідницькій
та громадській дільності формувалося національ-
не історичне знання, яке науково обгрунтовувало
самобутність і самодостатність історичної еволю-
ції розчленованого українського етносу. Розроблен-
ня нових концептуальних підходів і конкретно-іс-
торичних проблем, істотне розширення кола дже-
рел, методологічної бази, сфери спеціальних  дис-
циплін, плідна діяльність наукових гуртків, това-
риств, часописів, становлення різних історичних
шкіл, створення узагальнюючих праць з історії
України свідчили, що українська історична наука
вступала у фазу пассіонарного піднесення, дося-
гаючи справжнього самовизначення й розквіту.
Важливим доказом цих складних й багатогранних
процесів стало остаточне ідейно-концептуальне та
організаційне оформлення української національ-
ної історіографії, окремішної від російської, поль-
ської чи німецької3. Її потужний мобілізуючий
вплив на масову свідомість був зумовлений по-
дальшою організаційно-інституційною розбудо-
вою, а також виробленням національних концеп-
цій, які органічно поєднуючись з “відродженсь-
ким” рухом, надавали йому своєрідної наукової
легітимності4. Слід відзначити, що ідея розбудови
української незалежної держави була залучена до
ідейних основ національного відродження завдяки
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українській історіографії. Її видатним доробком і
однією з могутніх підвалин національно-держав-
ного відродження України в ХХ ст. стала наукова
концепція української історії М. Грушевського.
Отже, на етапі бездержавності, коли Україна
взагалі не існувала в світовій історичній думці,
завдяки подвижницькій праці кількох поколінь
українських істориків була створена наукова
концепція безперервного історичного розвитку
українського народу, що стала визначальним
чинником національного самоствердження. Як
вказала І. Колесник, бездержавні форми розчле-
нованого історичного буття українського народу і
національно-культурне відродження зумовили
надмірну ідеологізацію діяльності істориків, за-
ангажованість їхньої свідомості соціально-по-
літичною думкою. На відміну від російських інте-
лектуалів, чиї зусилля зосереджувалися на ство-
ренні релігійно-філософських та соціально-полі-
тичних утопій, розумовий потенціал українських
інтелектуалів був спрямований на оборону права
історичного існування українського народу, націо-
нального самовизначення5.

До творення ідейних та організаційних основ
національної історичної науки на початку ХХ ст.
був причетний і О. Грушевський. Його ознайом-
лення з науковою роботою розпочалося під час
навчання на історичному відділі історико-філо-
логічного факультету університету св. Володими-
ра в Києві. Керівником його перших наукових
досліджень був В. Антонович – славетний історик,
археограф, етнограф, археолог, публіцист і
громадський діяч, ключова постать в українській
історіографії та українському національному русі
другої половини ХIХ ст. Помітний вплив
наставника на молодого дослідника позначився в
опрацюванні ним специфічних тем, методології
дослідження, а також світоглядних основах його
історичних праць. Від свого вчителя він сприйняв
уроки суворого документалізму, що передбачав
використання актових і статистичних даних,
відхід від емоційного етнографізму, позитивізм,
реалістичне висвітлення історичних процесів як
прояв живого суспільного організму – нації6.
О. Грушевський вийшов із “земельної школи” В. Ан-
тоновича, запозичивши від нього принцип моно-
графічного обласного дослідження історії України
з залученням історико-географічних, археологіч-
них та етнографічних матеріалів, інтерес до вічо-
вих форм давньоруського життя, а також ідеї на-
родництва і федералізму. Університетське навчан-
ня він закінчив з дипломом I ступеня та золотою
медаллю за працю “Пинское Полесье. Историче-
ские очерки”.

О. Грушевському було притаманне сполучення
рис, потрібних історику початку ХХ ст.: талант
ученого-дослідника, глибокі знання історичного
минулого своєї Батьківщини і самовіддана праця
для її майбутнього, шляхетність помислів і висо-
кість духу. Своєю історичною творчістю вчений
охопив періоди давньої, нової і новітньої історії
України, часи її занепаду і росту, розвиток держав-
них інституцій, вітчизняної культури і науки.
О. Грушевський здобув авторитет як знавець і до-
слідник старої княжої доби, Великого Князівства
Литовського, Козацько-Гетьманської держави
ХVII–ХVIII ст., української історії, історіографії та
культури ХIХ ст. Д. Багалій підкреслив цінність
досліджень вченого про початки української іс-
торіографії, “Історію Русів”, М. Максимовича,
М. Маркевича, М. Костомарова, діяльність НТШ7.
О. Грушевський здійснив значну роботу з вияв-
лення та наукового опрацювання актових мате-
ріалів, пам’яток, даних, видобутих із розпоро-
шених архівів, етнографічних джерел. Відзначився
дослідник і внеском у розвиток історичного науко-
вого краєзнавства та регіонально-історичних до-
сліджень. Його численні студії висвітлювали різні
аспекти історії та культури Правобережної і Ліво-
бережної України. В історичній спадщині ученого
переважали історико-культурні та соціально-еко-
номічні дослідження. Ідеал науковості, об’єктив-
ність, ціннісний підхід до минулого, багатство ар-
хівного та історіографічного матеріалу були аль-
фою і омегою його творчості. В процесі багато-
літніх досліджень над історією України, глибокого
пізнання суспільного життя українства, творчого
осмислення української історичної науки, її попу-
ляризації в університетських курсах, наукових до-
повідях і публічних лекціях формувалося розумін-
ня вченим українського історичного процесу. Здає-
ться, що дослідник шукав своєї синтези україн-
ської історії в історичних умовах певної доби і
певного терену України, у взаємозв’язку подій,
процесів, ідей, героїчних особистостей і простих,
звичайних людей. Численні наукові студії, розвід-
ки, статті вченого могли стати основою для великої
праці з синтезованим викладом історії України. В
особовому фонді О. Грушевського ЦДІАК України
зберігаються його рукописи лекцій з історії Украї-
ни IX–XVIII ст., з української історіографії та ар-
хеографії, а також з історії розвитку церкви і
братств в Україні8. Залишається тільки пожалку-
вати, що ці праці не були завершені вченим.

Помітне місце в науковій спадщині О. Грушев-
ського займають дослідження розвитку україн-
ської наукової думки і становлення національної
науки в XIX – на початку ХХ ст. Він вивчав дія-
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льність Кирило-Мефодіївського братства9, україн-
ського гуртка в Петербурзі10, особливості ук-
раїнського культурного і наукового життя в сере-
дині ХIХ ст.11, роботу Київського наукового гурт-
ка12. Свої історіографічні спостереження дослід-
ник подав у тісному зв’язку з суспільно-політич-
ною думкою та громадсько-політичними рухами.
На основі всебічного вивчення листування кири-
ло-мефодіївців О. Грушевський проаналізував
їхній політичний та національний світогляд, а
також розроблену ними програму діяльності
української інтелігенції, яку так і не вдалося
реалізувати. Вчений також визначив основні
моменти в розвитку слов’янофільства і розкрив
особливості поглядів українофілів, які, на відмину
від московських слов’янофілів, виступали за
федеративний устрій та проведення реформ.
Учений вважав, що характерною рисою світогляду
кирило-мефодіївців була їхня близькість до єван-
гельських заповідей13.

Розвиток національно-історичної думки дослід-
ник пов’язує зі знаковими постатями української
науки і національно-культурного відродження
ХIХ ст. – М. Максимовича14, М. Маркевича15,
П. Куліша16, М. Костомарова17, М. Драгоманова18,
І. Франка19, яким він присвятив низку праць. Слід
підкреслити багатоаспектність цих досліджень,
широкий спектр проблем історичних, історіогра-
фічних, літературознавчих, поставлених і розв’я-
заних ученим. Дослідник не захоплювався дета-
лізацією біографії, а подавав лише необхідні факти
і через грунтовний аналіз історичної творчості,
етнографічних праць, літературних творів учених,
розкривав суттєві грані їхніх світоглядів й пошу-
ків, творчі здобутки. Генеалогія О. Грушевського-
історика свідчить, що він увійшов в історичну
науку, перейнявши досвід кількох поколінь
українських учених. Його сформувала україно-
фільська література першої половини ХIХ ст.,
учений зазнав відчутного впливу просвітницької,
романтичної, позитивістської інтелектуальних
течій. О. Грушевський пройшов школу демо-
кратично-народницького світогляду, яка була
пройнята ідеєю української національної окреміш-
ності. Кидаючи погляд на схему українського істо-
ричного процесу в національно-історичній думці
ХIХ cт., дослідник намагався встановити той виз-
начний внесок, який зробили його попередники і
вчителі у розвиток української історіографії і фор-
мування національної свідомості, досліджуючи
“самобутнє життя Земель, народні начала, начала
незалежності і окремішності, запоруки власного
існування”20. До цього ряду праць слід додати сту-
дії вченого, присвячені “Історії Русів”21, в яких

О. Грушевський грунтовно проаналізував націо-
нальні та суспільно-політичні погляди автора ви-
датної пам’ятки української історіографії, визна-
чив її концепцію, подав свої спостереження над
проблематикою твору, простежив характер його
оцінок в науковій літературі ХIХ ст.

О. Грушевський вивчав історичну думку у
зв’язку з діяльністю наукових установ, особливо
НТШ і УНТ, двох українських протоакадемій, які
відіграли ключову роль у новітній історії націо-
нальної науки і культури. Вчений був активним
діячем товариств і більшість своїх праць надру-
кував у наукових виданнях цих інституцій. Він
висвітлював діяльність НТШ в українських часо-
писах, кілька статей-хронік про історію заснуван-
ня товариства, його наукові видання й здобутки
опублікував у Петербурзі. Особливе місце займає
його праця “Наукове товариство ім. Т. Шевченка
і його видання 1905–1909 років”, в якій О. Гру-
шевський докладно описав зміст практично всіх
випусків “Записок НТШ” за окремо взяті періо-
ди, подав перелік авторів, тематику статей, а та-
кож доповнив ту чи іншу публікацію відомими йо-
му матеріалами і джерелами22. Вчений підкреслю-
вав, що НТШ об’єднувало навколо себе наукову
діяльність “письменників Австрійської та Росій-
ської України. Як загальноукраїнська наукова інс-
титуція викликало глибокі симпатії української ін-
телігенції”23. Велику увагу вчений приділив діяль-
ності УНТ, зокрема вів рубрику “Хроніка Україн-
ського Наукового товариства в Київі” в журналі
“Україна”. Йому належать студії “Київське Нау-
кове Товариство. 1907–1917”24, “Українське
Наукове Товариство” і “Історична секція при Все-
українській Академії Наук” в рр. 1914–
1923”25 тощо, в яких учений подав вичерпні
відомості про утворення і основні етапи станов-
лення товариства, ґрунтовно висвітлив його нау-
кову й видавничу діяльність. Слід підкреслити,
що праці О. Грушевського про НТШ і УНТ за-
лишаються джерелом цінної бібліографічної ін-
формаціі з українознавчої тематики.

Важливою складовою наукової діяльності О.
Грушевського була його плідна участь у роботі
наукових товариств, комісій, гуртків, архівів,
бібліотек, часописів. Ще на початку 1900-х років
він став дійсним членом НТШ, УНТ, Історичного
Товариства Нестора-Літописця, Історико-філо-
логічного товариства при Новоросійському уні-
верситеті. Великої уваги вчений надавав науково-
педагогічній праці, вихованню молоді. Завдяки
активній науковій, педагогічній й просвітницькій
діяльності він знаходився в гущині суспільного та
культурного життя українства і був добре обі-
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знаний з тим важким станом, в якому знаходи-
лась вітчизняна наука в умовах Російської імперії.
Через переслідування української культури, забо-
рону української мови, обвинувачення в сепара-
тизмі, цензурні утиски, важке вето на всі наукові
видання, а часом відверту неприязнь “...вчені, які
працювали по українських наукових темах, не
могли працювати нормально. Або приходилося
брати інші теми, які не були під підозріннєм і забо-
роною, або преходити до російської мови в працях
по українській історії”26. На думку вченого, вели-
кою перешкодою для здійснення українознавчих
досліджень була “постійна трагедія широких нау-
кових планів і завдань при дуже обмежених засо-
бах матеріальних”27, а також централізація науко-
вого життя в Росії і примусова централізація ма-
теріалів і наукових закладів. Хто розглядав уваж-
но збірки Ермітажу, Архельогічної Комісії, Архео-
графічної Комісії той легко зауважив, як багато
річей з України переховується в цих збірках і ко-
лекціях”28.

О. Грушевський неоднаразово звертав увагу на
відсутність розроблення наукових тем з віт-
чизняної історії, етнографії, літератури і підготов-
ки в цих галузях українознавства молоді в росій-
ських університетах України. А наслідком було
“мале побільшення кадрів наукових робітників
взагалі і спеціально мала кількість фахівців, які
пройшли спеціальну методологічну школу, добре
познайомилися з матеріалом і дійсно могли б з
нього зробити відповідні висновки… При утворен-
ні культурних інституцій на місцях як музеї краєві
етнографічні, музеї архельогічні, краєві архівні ко-
місії – брак співробітників з підготовленнєм нау-
ковим відчувався дуже боляче…”29.

Відродження суспільно-політичного і культур-
ного життя українства на зламі століть загострило
проблему розвитку національної мови, визнання
статусу української мови. О. Грушевський був
послідовним поборником запровадження
української мови в наукову сферу. Він першим
серед професорів Новоросійського університету
почав викладати свої лекції рідною мовою. Тоді
він працював приват-доцентом на філологічному
відділі з січня 1907 р. по вересень 1908 р., ви-
кладаючи курс історії Київської Русі і Литовської
держави. За викладання спеціального курсу з іс-
торії України українською мовою вчений одержав
попередження від попечителя Одеського нав-
чального округу: “…в случае повторения
подобних явлений, он будет уволен из числа
приват-доцентов университета”30. Студенство
зустріло виклади вченого на українській мові з
великим зацікавленням, а місцева “Просвіта”

вітала О. Грушевського “як першого в Росії
лектора української історії рідною мовою”31.
Погрози звільнити з посади за це невдовзі справ-
дилися і вчений вимушено залишив стіни уні-
верситету.

Впродовж 1909–1917 рр. О. Грушевський про-
живав у Росії. Він працював приват-доцентом
історико-філологічного факультету Московського
(лютий 1909 р. – червень1910 р.) і Петербурзького
(з другої половини 1910 р. по 1916 р.) уні-
верситетів. Молодий вчений активно використо-
вував можливості кафедр університетів для
пропаганди української історії та розгортання
студій у цій галузі. Продовжуючи традиції свого
вчителя В. Антоновича, він організував у Москві
та Петербурзі джерелознавчий семінар, проводив
заняття з невеличким гуртком на дому. Учасники
семінару працювали з архівними документами,
писали реферати і залікові роботи. В гуртку
українознавства розроблялися проблеми, не
зв’язані з курсами і семінаром32 . Учений прислу-
жився українській ідеї своєю активною просвіт-
ницькою і популяризаторською діяльністю. Як
свідчать архівні документи, він виступав з допові-
дями на засіданнях гуртка українознавства при
Петербурзькому університеті33, співпрацював з
Петроградським українським клубом “Громада”34.
Саме при підтримці української громади “північ-
ної столиці” вчений підготував і видав збірник
літературно-критичних праць, присвячених 100-
річчю від дня народження Т. Шевченка –  “Шев-
ченківський збірник”, який став помітною подією
в культурному житті українства35 . У квітні 1911 р.
Комісія Санкт-Петербурзької Академії Наук з
влаштування виставки “Ломоносов і Єлизаве-
тинський час” доручила О. Грушевському органі-
зувати “малоросійський” відділ виставки. Вчений
одержав дозвіл на роботу з необхідними докумен-
тами в Державному, Сенатському, Московському
архівах, а також в архіві Міністерства юстиції. З
дорученням комісії він справився успішно36 .

“Московський” і “петербурзький” періоди були
досить плідними у творчій біографії О. Грушев-
ського. Він продовжував власні історичні, історіо-
графічні, джерелознавчі, літературознавчі дослід-
ження, багато працював у російських архівах і біб-
ліотеках, друкувався. У 1913 р. вченого обрали
дійсним членом Російського географічного това-
риства37 , його запрошували на засідання Росій-
ського Воєнно-Історичного товариства, Ро-
сійського бібліологічного товариства. Проте
О. Грушевський був передусім істориком періоду
національного відродження і його безпосереднім
учасником. Свою багатогранну наукову діяльність
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він спрямовував на формування громадської
думки, збудження національних почуттів і
ширення національної свідомості, відстоювання
природнього права українців на збереження й
розвиток своєї мови, історії, літератури. Його
діяльність у Петербурзі поряд з іншими вченими-
істориками (В. Данилова, Г. Голоскевича,
В. Перетца та ін.) “…визнавали світлою точкою
на темному фоні ідейної і рукопашної боротьби
російських патріотів з українством при необі-
цяючому особливо рожевих надій мовчанні росій-
ського суспільства”38.

Чи не найактивнішим періодом життя О. Гру-
шевського стали 1917–1921 рр. Майже одночасно
з братом Михайлом він повернувся до Києва.
О. Грушевський став членом Центральної Ради від
Української трудової партії. Бурхлива, стрімка,
сповнена доленосних подій епоха, десятиліття
наукової праці, особистий і громадський досвід
додали нових думок. Ідеї національної автономії і
державної федерації привели до усвідомлення
історичної необхідності реалізації самостійного
суверенного життя української нації. О. Грушев-
ський був глибоко переконаний, що Українська
революція надала унікальний шанс для вирішення
пекучих проблем національного відродження.
Треба було творити й організовувати наукову
працю, наукові осередки, гуртувати кращі сили
українства, продовжувати працю своїх по-
передників і вчителів. Для вченого важливим зав-
данням було спрямувати дослідників на опрацю-
вання українських наукових матеріалів, а не “мос-
ковських писцових книг або приказних джерел”39.
Він бере участь у створенні численних товариств
та інституцій, багато займається педагогічною і
просвітницькою діяльністю, друкується. О. Гру-
шевський написав й надрукував у цей період ряд
статей, зокрема, “Український народний уні-
верситет”, “Стежки і шляхи української науки”,
“Наші наукові потреби”, “Наші наукові завдання”,
“Бібліотечні справи” та інші, в яких критично оці-
нюючи стан культурно-наукового життя україн-
ства за часи Російської імперії, обгрунтовував шля-
хи розбудови української національної науки, об-
стоював необхідність її незалежного і самодостат-
нього розвитку. Вчений писав : “…Не будемо слу-
хати солодких сірен, які так приємно на всі ноти
співають, що наука не знає національности.Так,
дійсно наука не знає національности, але наука
Флоринських, Кулаковських, Голубевих знала на-
ціональність, підперала свою великоросійську і
нищила заробки української науки. Ми, українська
інтелігенція, не мали своїх наукових видань і
чверть віка посилали статті до львовських часо-

писів як раз завдяки тим, які на всі ноти співають,
що для науки нема національних ріжниць”40. Вче-
ний вважав, що саме через піднесення наукою на-
ціональної свідомості і національної культури
можливе духовно-культурне поглиблення народу.
Важливу роль у будівництві національної культури
і науки він відводив УНТ, Українському народному
університету, Академії Наук, Національній бібліо-
теці, розгалуженій мережі архівів і бібліотек. За-
слуговує на увагу стаття О. Грушевського “Зайва
чемність. (Про виховання почуття національної
свідомости в українців)”, яка, на жаль, залишилась
у рукопису. Вчений порушив проблему виховання
в українській нації почуття національної гідності
й самоповаги через усвідомлення й обстоювання
нею своєї мови, історії, культури, окремішності41.

У цей час О. Грушевський був авторитетною
постаттю в науковому середовищі та громадському
житті. Енергійна наукова і педагогічна діяльність
зробили його ім’я знаним і відомим далеко за
межами Києва. Його запрошували викладати
лекції, працювати в комісіях, часописах. У травні
1917 р. ученого обрали дійсним членом Цент-
рального Комітету охорони пам’яток старовини і
мистецтв в Україні42 . Влітку 1917 р. О. Гру-
шевський брав активну участь у заснуванні Ук-
раїнського народного університету, який, на дум-
ку вченого, мав “стати огнищем української
науки”, “зібрати всі цінні наукові українські сили,
розкидані по всіх кінцях, дати їм можливість
працювати коло української науки”, “поширити
кадри української інтелігенції”, а також забез-
печити “нахил і підготовленнє до самостійної
наукової праці і розроблення наукових тем”43. Він
розробив один із варіантів навчального плану,
схваленого історично-філологічною комісією
(Г. Павлуцький, А. Лобода, О. Грушевський,
І. Свенцицький, І. Огієнко). Згідно з цим планом
із 3-х років навчання першій рік мав бути
присвячений українознавству. Після відкриття
університету О. Грушевський працював у ньому
приват-доцентом, пізніше професором, а також
товаришем голови президії правничого
факультету. Водночас він очолив бібліотечну
комісію університету. З 1 вересня 1917 р. по
серпень 1918 р. учений виконував обов’язки
директора Педагогічного музею.

У вересні 1917 р. О. Грушевський очолив біб-
ліотечно-архівний відділ, створений у структурі
Генерального секретарства справ освітніх УЦР (з
січня 1917 р. Народного міністерства освіти УНР).
Учений докладав максимальних зусиль для реа-
лізації ідеї рятування народного багатства – до-
кументальних пам’яток і прагнув довести широ-
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кому загалу, що “архіви – це основа для розвитку
студій про минуле українського народу, бо мало
хто з дослідників минулого українського життя мо-
же обійтися без архівних матеріалів у своїх нау-
кових студіях”44. І. Матяш підкреслила, що О. Гру-
шевський серед перших поставив питання про під-
готовку архівної реформи в Україні і здійснив ряд
конкретних заходів для реалізації цього проекту,
які можна по праву вважати значним внеском у
розбудову теоретичних основ архівної справи в Ук-
раїні. В галузі бібліотечної справи його активна
діяльність сприяла формуванню законодавчої бази
і державно-правових основ дільності книжкових
інституцій, зокрема Національної бібліотеки, за-
провадженню обов’язкового примірника і держав-
ної бібліографічної реєстрації творів друку. Вчений
присвятив багато праці створенню розгалуженої
системи бібліотек, активізації бібліотечного руху
в Україні. Він дбав про фаховий рівень і матеріа-
льний стан бібліотечних працівників, належну ор-
ганізацію роботи в бібліотеках, залучення до неї
кращих сил українства.

До визначних подій культурно-наукового життя
означеної доби слід віднести заснування у серпні
1918 р. Національної бібліотеки Української Дер-
жави (далі – НБ) та у листопаді 1918 р. Української
Академії Наук. Як відомо, в основу організації НБ
і УАН була покладена концепція В. Вернадського,
підтримувана М. Василенком. О. Грушевський, ще
за часів керівництва бібліотечно-архівним відді-
лом, був одним з розробників “Законопроекту про
утворення Української національної бібліотеки”
(квітень 1918 р.), в якому проголошено головну
соціальну функцію НБ початку ХХ ст. – макси-
мально повне комплектування та збереження всієї
друкованої продукції Української Держави. На НБ
було покладено функції головної бібліотеки дер-
жави, а також визначено її підпорядкування, сис-
тему комплектування і матеріального забезпечен-
ня. Цей законопроект реалізувати не вдалося, 29
квітня 1918 р. стався державний переворот. Через
3 місяці, 2 серпня 1918 р., український уряд ухва-
лив Закон про утворення фонду Національної
бібліотеки Української Держави. В період Дирек-
торії О. Грушевського включили до складу Тим-
часового комітету на чолі з В. Вернадським, який
після прийняття даного Закону здійснював велику
організаційну роботу і практичне керівництво усім
комплексом робіт щодо заснування НБ. Але вчений
практично не брав участі в його діяльності. 30
січня 1919 р. він пише листа “До Комітету
Української національної бібліотеки”, в якому
заявив про неможливість своєї подальшої роботи
в ньому45. Архівні документи свідчать, що між

О. Грушевським і В. Вернадським існували
принципові розбіжності в поглядах на ор-
ганізаційні засади розбудови НБ і УАН. Учений
виступав проти підпорядкованості НБ Академії
Наук, необхідність якої обстоював В. Вернадський
разом з М. Василенком. О. Грушевський вважав,
що вона “…зводить Національну бібліотеку зі
ступені незалежних бібліотек типу Французької
Національної бібліотеки або Британського музею
на ступінь вузчих бібліотек, призначених вик-
лючно для задоволення фахових інтересів
академіків, а не широких народних мас, які
шукають засоби і шляхи для вищого культурного
розвитку. Ця залежність нищить остаточно всяку
ознаку автономності Національної бібліотеки у
внутрішньому житті”46.

Стосовно організації УАН слід підкреслити, що
і в своїх публіцистичних статтях і в науково-
організаційній діяльності вчений послідовно
проводив ідею трансформації УНТ в УАН. Саме
4 червня 1918 р. на зустрічі з В. Вернадським він
обстоював цю ідею47. І хоча позиція вченого ві-
дображала концепцію М. Грушевського, вона бу-
ла принциповою і послідовною. Питання про УАН
О. Грушевський розглядав як учений-історик, у
контексті безперервності і своєрідності українсь-
кого історичного процесу, спадкоємності традицій
національних наукових установ, серед яких УНТ,
слідом за НТШ, зробило визначний внесок у фор-
мування підвалин української науки і мало на той
час усталену структуру (сформовані секції, власне
видавництво, музей, наукові видання). На жаль,
обсяг даної статті не дає можливості повною
мірою відобразити, як багато робив учений для
цього. Можна навести такий приклад: у розроб-
леному під керівництвом О. Грушевського
“Законопроекті про обв’язкову надсилку дру-
карнями всіх видань”, що заклав юридичні основи
функціонування на державному рівні біб-
ліографічної реєстрації творів друку, наголо-
шувалося на необхідності створення на базі Біб-
ліотечно-архівного відділу Українського бібліогра-
фічного інституту та перетворення УНТ в УАН.
На глибоке переконання вченого, шляхи розбудови
НБ і УАН мали відповідати кращим європейським
традиціям, водночас відображати національний
характер і на етапі становлення української дер-
жавності передбачати саморозвиток цих інститу-
цій, що відповідав потребам і завдянням розбудови
української культури.

В умовах воєнного лихоліття і розрухи 1917–
1920-х рр. О. Грушевський багато зробив для збе-
реження історичної секції УНТ, яка була цент-
ральною в товаристві, найбільш представницькою
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за складом членів, а також за дослідницькою й
видавничою діяльністю. На думку Т. Щербань,
вона стала справжньою школою для багатьох ук-
раїнських учених і саме в її рамках почалася
диференціація досліджень різноманітної гумані-
тарної проблематики, яка згодом в УНТ та Акаде-
мії Наук оформилася в самостійні напрямки і
установи48. Під час еміграції М. Грушевського вче-
ний виконував обв’язки голови секції. Як свідчать
архівні документи, за керівництвом О. Грушевсь-
кого проводилися засідання, на яких вироблялися
плани секції, ухвалювалися програми наукових за-
сідань, розглядалися питання співпраці з іншими
установами, зокрема бібліотеками, архівами, за-
слуховувалися доповіді й реферати49. О. Грушев-
ському доводилося вирішувати багато складних
організаційних проблем, найболючішою з яких
була видавнича справа. Проводилася робота щодо
описування київських збірок архівних документів,
а у грудні 1917 р. Рада УНТ ухвалила пропозицію
історичної секції продовжувати публікацію
розпочатих раніше археографічних видань і
виділила на це гроші50 . Слід підкреслити велику
роботу секції по збереженню історичних та куль-
турних пам’яток, музеїв, архівів, бібліотек. О. Гру-
шевський виступав з рефератами “Наукова діяль-
ність В. Б. Антоновича”, “Літературні шукання
Нечуя-Левицького”, “Пам’яті О. Русова”, “З життя
Волинської шляхти”, “З економічного побуту ук-
раїнської старшини ХVІІІ в.”, “До наукової спад-
щини О. М. Лазаревського” та ін. Історична секція
виступила ініціатором структурного перетворення
товариства і нового підходу до організації істо-
ричних досліджень. 29 січня 1920 р. до Ради УНТ
було подано лист за підписом голови історичної
секції – О. Грушевського і секретаря О. Гермайзе,
в якому, зокрема, зазначалося: “Президія історич-
ної секції, маючи прислати до Ради докладну за-
писку про бажані зміни в історичній секції, скла-
дену членами історичної секції і прийняту на за-
сіданнях 18/I і 25/I б.р., доводить до відома про це
в найближчому часі і має подати відомості про
утворення зазначених в записці комісій. До того
Президія доручає прохання поставити на розгляд
Ради виставлене в записці бажання про поділ Нау-
кового товариства на два відділи: гуманітарний і
природничий. Додаток: Докладна записка про ба-
жані зміни в історичній секції”51. Автори записки
наголошували, що УНТ “…мусить остатися цент-
ром наукової української думки і організованої нау-
кової праці, незважаючи на те, що вже утворені й
працюють інші вогнища національної науки (Ук-
раїнський народний університет, Академія
Наук)”52. Вони наголошували, що, залишаючись

вільною науковою установою, УНТ має згуртувати
навколо себе всі дієві й творчі наукові сили,
зокрема й ті, які відокремлені від офіційних
наукових інституцій і потребують об’єднання і
наукового керівництва. Зважаючи на сучасний
розвиток товариства і подальше розширення його
роботи, автори записки пропонували з метою
раціональної організації наукової праці поділити
УНТ на два відділи: природничий і гуманітарний.
В записці пропонувалося також здійснити певну
організаційну перебудову діяльності історичної
секції. Президія, як робочий орган секції, мала
здійснювати загальне об’єднання і керівництво
роботою, адміністративний нагляд, ведення справ,
зв’язки з Радою товариства, презентацію в ньому
секції, скликання засідань і зборів, проведення в
життя рішень секції. Внутрішня наукова робота
історичної секції мала провадиться по ново-
створених, досить самостійних, комісіях. Наміча-
лося створити такі комісії:

1. Археографічну. Для підготовки і видання іс-
торичних пам’яток Київської Русі, а також XVII–
XVIII ст.

2. По опису архівів із завданням складання
реєстрів архівних зібрань. Комісія повинна була
почати з реєстрації рукописних зібрань Київського
університету (О. Лазаревського, Рум’янцевського
опису та ін.).

3. Історико-бібліографічну. Для підготовки до-
відників і покажчиків з української історії, які на
той час практично не існували, якщо не рахувати
дуже недосконалих російських і польських.

4. Термінологічну для розробки історичної тер-
мінології, укладання словника української актової
термінології.

5. Генеалогії та хронології.
6. Лекційно-екскурсійну.
7. Видавничу, що передбачала широкі програ-

ми пропаганди і популяризації історичних знань.
Висловлювалася думка , що бажано надати жур-
налу “Україна” характер спільного органу всього
гуманітарного відділу УНТ.

Реалізувати цей план не вдалося, але його ос-
новні ідеї знайшли відображення при відродженні
М. Грушевським історичних установ.

Після створення Академії Наук з березня
1919 р. О. Грушевський працював директором
постійної Комісії для складання історико-геогра-
фічного словника українських земель на правах
академіка історико-філологічного відділу. На дум-
ку вітчизняних дослідників, серед постійних ко-
місій ВУАН, які до приїзду у Київ М. Грушевського
зробили помітний внесок у розвиток регіональних
досліджень України, роботу даної комісії слід по-
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ставити на перше місце53. У планах комісії перед-
бачалося видати словник у кількох томах, охопив-
ши історію заселення українських земель, вклю-
чивши і сучасний географічно-статистичний ма-
теріал. Ідея створення цього словника належала
ще В. Антоновичу, яку він висловив у своєму
гуртку наприкінці 80-х років XIX ст. Учений подав
на обговорення цілком розроблений план колек-
тивної роботи, яка б на його думку гуртувала його
учнів і прилучала до роботи молодих талановитих
науковців. Згодом матеріли, що збиралися під ке-
рівництвом В. Антоновича, після заснування Ака-
демії Наук були передані в комісію. В особовому
фонді О. Грушевського в ЦДІАК України збері-
гається рукопис ученого передмови до історико-
географічного словника, в якому, зокрема, зазна-
чалося: “Історико-географічний словник має своїм
завданням освітити географічні умови життя ук-
раїнського народу, хід заселення українським
народом його теперішньої території, зріст великих
центрів українського життя, історичну долю ук-
раїнських поселень, розповсюдження по україн-
ській території племен, які брали участь в місце-
вим українським житті”54. Комісія проводила ро-
боту за такими напрямками:

– вибирання на картки матеріалу з друкованих
і недрукованих джерел для словника;

– перегляд архівних джерел, зокрема Рум’ян-
цевського опису, збірки О. Лазаревського, Київ-
ського центрального архіву та ін;

– підготовка статей для словника;
– розробка в монографічній формі питань, по-

в’язаних з історією заселення українських земель,
з урахуванням географічних, економічних, колоні-
заційних, культурних і політичних умов їхнього
розвитку;

– члени, співробітники і кореспонденти комісії
подавали та зачитували інформацію про архівні
пошуки, про знайдені матеріали та можливості
їхньої обробки, про свої наукові відрядження, про
плани своїх праць та готові статті. Це зачитувалося
на засіданнях комісії.

Слід зазначити, що О. Грушевський відновив і
організував систематичні студії над Рум’янцевсь-
ким описом, який справедливо вважається важ-
ливим джерелом з соціально-економічного історії
України ХVIII ст. Члени студентського семінару
Київського ІНО, де викладав О. Грушевський, пра-
цювали під проводом ученого над науковим опи-
сом цього документа. Для обговорення методів
наукової праці, а також ознайомлення з аналізом
джерел певні наукові теми переносилися до
семінару соціальної історії України, створеного
при даній комісії. Його учасниками були зде-

більшого студенти. За кожним працівником комісії
був закріплений певний регіон дослідження.
О. Грушевський вивчав Східну Волинь, І. Кама-
нін – Західну Волинь, Є. Перфецький – Галичину
і Холмщину, О. Гермайзе – Східну і Центральну
Полтавщину, В. Щербина – Південну Київщину,
Л. Добровольський – Північну Київщину, В. Да-
нилевич – Східне Поділля, К. Лазаревська – Чер-
нігівщину55. Словник видати не вдалося. Протягом
1927–1931 рр. Комісія видала 4 томи “Історично-
географічного збірника”. О. Грушевський редагу-
вав ці томи і опублікував у них студії, присвячені
історії Великого Князівства Литовського і Гетьман-
щини. Комісія підготувала ще чотири томи, але
вони не вийшли в світ у зв’язку з розгромом істо-
ричних установ ВУАН.

Упродовж 1918–1923 рр. О. Грушевський пра-
цював в установах ВУАН, зокрема він – член Пос-
тійної комісії для складання біографічного слов-
ника діячів України (з 1919 р.), Археографічної
комісії (з 1919 р.), Софійської комісії (з червня
1923 р.), товариш голови Товариства правників (з
березня 1921 р.), а також дійсний член науково-
дослідної кафедри історії України під керів-
ництвом М. Василенка (1922–1923 рр.).

У 1924–1930 рр. Олександр Сергійович
працював в історичних установах, створених його
старшим братом М. Грушевським. Ученого було
обрано до Ради історичної секції, він був заступ-
ником голови секції, очолив секцію соціально-по-
літичної та економічної історії науково-дослідної
кафедри історії України, керував Історично-геогра-
фічною комісією, а також співпрацював у комісії
районного дослідження Лівобережної України та
Археологічній комісії. Спільно з М. Грушевським
редагував “Праці історичної секції”, був членом
редколегії журналу “Україна”, “Записок історично-
філологічного відділу ВУАН”.

Керована вченим секція соціально-політичної
та економічної історії НДКІУ особливу увагу при-
ділила історії колонізації, торгу, промислу та вза-
галі економічним відносинам в Україні у XVII–
XVIII вв., досліджувала джерела з історії госпо-
дарства України в XVIII ст., обробляла матеріали
Рум’янцевського опису і зробила низку при-
людних доповідей з зазначеної вище тематики до-
слідницької роботи.

Як справедливо відзначила І. Матяш, особливої
уваги, з точки зору архівістики, заслуговує робота
О. Грушевського в археографічній Комісії ВУАН.
За дорученням комісії вчений опрацював архівні
документи з історії міського землеволодіння часів
Гетьманщини, прилучився до розроблення правил
археографічних публікацій у складі спеціального
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редакційного комітету, до якого входили також
М. Грушевський, О. Гермайзе, К. Лазаревська,
Є. Тимченко. Досвід архівної роботи надав мож-
ливості ученому запропонувати методику опису-
вання архівних збірок і колекцій, котра знайшла
практичне застосування. Він особисто брав участь
у розбиранні та описуванні колекцій О. Лазарев-
ського, М. Судієнка56. О. Грушевський продовжу-
вав свої дослідження історії соціально-економіч-
них відносин в Україні у XVI–XVIII вв., Києва
і Київщини, історіографічні студії про П. Куліша,
М. Костомарова, М. Драгоманова.

О. Грушевський був найдовіренішою людиною
і співробітником в оточенні М. Грушевського.
У своїх планах останній бачив молодшого брата
не тільки своїм заступником і однодумцем, але й
ланкою, що з’єднувала академічний осередок з
вищою школою57. Дійсно, педагогічна діяльність
О. Грушевського надавала йому можливість
залучати до наукової праці обдаровану молодь. Це
мало важливе значення з огляду на те, що НДКІУ
стала тим осередком історичних установ, на базі
яких розпочався процес формування Київської
історичної школи М. Грушевського. З великою
долею вірогідності можна припустити, що виз-
начальну роль у формуванні першого аспірантсь-
кого набору НДКІУ в 1924 р. – О. Баранович,
С. Глушко, В. Ігнатенко, М. Ткаченко та С. Шам-
рай відіграв якраз О. Грушевський58. Він викладав
аспірантам джерелознавство, економічну історію
України нового періоду та історіографію. Вчений
був офіційним керівником наукової праці О. Ба-
рановича “Нариси магнатського господарства на
південній Волині в XVIII ст.”, його порадами ко-
ристувався М. Ткаченко, працюючи над дослід-
женням економічного і соціального життя Ліво-
бережжя. Під керівництвом О. Грушевського куль-
турно-національні та громадські рухи другої поло-
вини XIX ст. досліджував С. Глушко59.

Зважаючи на багатогранну і плідну діяльність
О. Грушевського на благо української національної
науки, вчений, безперечно, мав усі права на при-
своєння звання академіка. Проте, як зазначив І. Ги-
рич, “акиморська битва” (за словами В. Перетца) між
С. Єфремовим, А. Кримським та М. Грушевським
поширювалася на широке коло підлеглих. Президія
АН мала більші можливості для ущемлення й
упослідження близьких до М. Грушевського людей.
Вона й виступила проти обрання О. Грушевського
в академіки60. Однак учений продовжував актив-
но працювати в академічних установах, залишаю-
чись вірним своїм принципам і цінностям.

В умовах сталінського тоталітаризму трагічний
фінал життя О. Грушевського, як і всієї родини

Грушевських був закономірним, а, враховуючи
його наукові й політичні погляди, – неминучим.
На довгі роки ім’я вченого було вирване з кон-
тексту української науки і викреслене з пам’яті по-
колінь. Наукова спадщина О. Грушевського, його
науково-організаційна робота, здобутки в галузі
архівної та бібліотечної справи тривалий час не
вивчалися, хоча багато ідей вченого не втратили
актуальності й сьогодні.

Повернення імені вченого в українську науку
розпочалося за доби незалежності України. Актив-
на діяльність сучасних грушевськознавців невпин-
но стирає “білі” й “чорні” плями в історії життя
і наукової творчості О. Грушевського, відкриваючи
можливості історіографічного синтезу й узагаль-
нення дослідницького досвіду вченого.

О. Грушевський належав до покоління україн-
ської інтелігенції, яке було виховано “українською
ідеєю” і покликано будувати незалежну Українську
Республіку в 1917 р. Він не був політиком і не оп-
рацював політичні програми. Але його життєвий
й творчій шлях органічно пов’язаний з націона-
льно-визвольним рухом, потреби якого істотно
визначили спрямованість і зміст наукової
діяльності вченого. О. Грушевський увійшов в ук-
раїнську національну науку як визначний вчений-
дослідник, талановитий організатор наукового
життя і педагог. Особливо він відзначився заслу-
гами перед українською Кліо. Його історичні праці
по праву належать до золотого фонду української
національної історіографіїї, яка на доленосному
зламі віків стала джерелом національного
відродження і будівельним матеріалом у розбудові
нової України. В умовах націотворення і форму-
вання нової історичної свідомості вчений багато
зробив для поширення наукової спадщини
української історичної науки, її популяризації
серед широкого загалу українства. Фах історика,
розуміння самодостатності українського
історичного процесу вирішальним чином
вплинуло на науково-організаційну і науково-
педагогічну дільність вченого. Його концепція
відродження української національної науки
базувалася на глибокій основі державних та
культурних традицій історії України. Розвиток
української науки він обстоював з позицїй
окремішності української нації, української культу-
ри, української держави.

Вчений був глибоко переконаний, що наукові
знання є важливим чинником національного
самопізнання й самоствердження, культурно-
духовного поглиблення народу. В контексті
ціннісних пріоритетів української національної
науки вчений чітко і послідовно обстоював ідею її
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незалежного і самодостатнього розвитку, входжен-
ня духовної культури України у світовий культур-
ний простір. Перехід до нового етапу культурно-
наукового життя українства він пов’язував з тво-
ренням Української держави та її повноцінним
функціонуванням. Як свідчать архівні документи,
дослідження грушевськознавців, О. Грушевський
впродовж усього свого життя був причетний до
розбудови української національної науки, її
інституалізації, усамостійнення національних
досліджень, особливо в галузі української історії.
Вчений мав безпосереднє відношення до творення
і діяльності національних наукових інституцій,
зокрема, НТШ, особливо УНТ, Українського на-
родного університету, Академії Наук, Національної
бібліотеки Української держави, що символізували
“величний храм вільної української науки на віль-
ній українській землі”. Формування розгалуженої
мережі архівів і бібліотек, створення національ-
ного інформаційного середовища становили важ-
ливу складову його концепції відродження на-
ціональної науки. Слід підкреслити заслуги О. Гру-
шевського у розбудові українського наукового
життя 1920-х рр., його самовіддану подвижницьку
працю в історичних установах М. Грушевського.
Разом з ним він творив вільну українську історич-
ну науку на державницьких засадах і зробив знач-
ний внесок у підготовку плеяди молодих талано-
витих українських істориків. Педагогічна діяль-
ність О. Грушевського базувалася на тісному, ор-
ганічному зв’язку виховного творчого процесу в
вищих навчальних закладах з науково-дослідною
працею в гуртках, наукових товариствах, устано-
вах Академії Наук.

О. Грушевський гідно прожив нелегке життя і
залишив цінну наукову спадщину, яка заслуговує
на комплексне дослідження. Свій духовний подвиг
учений здійснив не для слави й визнання, а з ін-
телектуального потенціалу і великої внутрішньої
потреби працювати на благо свого народу і своєї
Батьківщини.
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У даній статті спробуємо реконструювати
творчий життєпис Миколи Петрова (1840–1921)
на основі архівних джерел і літератури, що збері-
гаються в Інституті рукопису Національної бібліо-
теки України ім. В. І. Вернадського (далі –
ІР НБУВ). Звернення до документів Інституту
зумовлено тим, що в ньому є найповніше зібрання
особового фонду вченого. Значна кількість його
матеріалів ще не була в науковому обігу і за-
слуговує особливої уваги. До особового фонду
М. І. Петрова входить цілий комплекс джерел:
рукописні праці вченого, службова документація,
автобіографічні і біографічні матеріали, мемуарна
література та епістолярій.

Значний масив документів зберігається в
особовому фонді М. І. Петрова (ф. 225), фонді
Київської духовної академії (ф. 160), фонді ІІІ
(листування) та ін. Матеріали про М. І. Петрова є
у фондах Ф. І. Титова (ф. 175), С. І. Маслова
(ф. 33), М. Ф. Біляшівського (ф. ХХХІ), в Архіві
Академії наук (ф. Х).

М. І. Петров посідає помітне місце з-поміж
учених-гуманітаріїв України другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. як один з перших академіків
України. З 1918 р.1 Питання про утворення
Академії наук у Києві було піднято вперше на
надзвичайних загальних зборах УНТ в Києві 23

червня 1918 р.2  та на його наступному засіданні,
яке відбулося 28 червня 1918 р.3 Про це, зокрема,
в рукописному фонді М. Петрова свідчить запро-
шення вченого на засідання товариства як дійсного
члена. А в листопаді 1918 р. М. Петров отримав
повідомлення Міністра народної освіти та мис-
тецтва про включення його до списку членів УАН
14 листопада 1918 р.4

Різнобічна діяльність М. І. Петрова помітно
виявилася в Київській духовній академії (далі –
КДА) на посаді професора кафедри теорії словес-
ності, в її Раді, Церковно-історичному і археоло-
гічному товаристві (далі – ЦІАТ), церковно-архео-
логічному музеї (далі – ЦАМ). Не менш активною
вона була і в роботі періодичного академічного
часопису “Труды Киевской духовной академии”
(далі – ТКДА)*.

Водночас слід відзначити, що інтерес М. І. Пет-
рова виявився в науковій сфері з проблем істо-
ричного літературознавства, археології (церковної
і світської), історії християнських конфесій в Ук-
раїні, археографії, регіональної історії, українсь-

* Примітка: “ТКДА” – одне з відомих наукових видань.
Видавалось з 1860 р. За перший рік вийшли тільки 4 книги,
а надалі виходили щомісячно. До першої редакційної колегії
увійшли архієпископ Філарет (ректор КДА), професори
А. А. Олесниський та В. Ф. Півницький.
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кої етнографії та мистецтвознавства. Означені
вище напрями свідчать про багатогранність нау-
кових уподобань ученого на ниві українознавства.
Він вийшов за межі академічної науки в КДА, де
спочатку навчався (1861–1865), а з 1871 р. викла-
дав теорію словесності.

Поєднуючи наукову і педагогічну роботу Ми-
кола Іванович зробив важливий внесок у галузь
словесності, віддаючи при цьому перевагу дослід-
женню генезису української літератури. В науково-
освітньому процесі України така багаторічна
діяльність вченого була помітною і відзначена
різними нагородами. До них належать, зокрема,
грамота про нагородження його знаком відмінної
40-річної служби в КДА від 23 серпня 1906 р.5 До
інших відносяться грамоти про нагородження
орденами Анни, Володимира, Станіслава, пам’ят-
ною медаллю, які отримував упродовж 1873–
1913 рр.6 Петербурзька академія наук присудила
йому премію імені митрополита Макарія та обрала
його членом-кореспондентом (1 вересня 1913 – 29
грудня 1916 рр.)7. 1 листопада 1886 р. за плідну
наукову діяльність вченому присуджено Уварів-
ську премію (ф. 225, спр. спр. 17).

На службовій діяльності М. І. Петрова позна-
чилися ті заходи, що проводилися в КДА у зв’язку
з її внутрішньою реорганізацією. Архівні докумен-
ти, складені вченим, висвітлюють процеси в ака-
демії пов’язані з новими статутами8 . Щодо видан-
ня власного наукового доробку за 1888–1917 рр.
знаходимо його заяву з питань професорсько-вик-
ладацької діяльності, публікації своїх праць та ін.
(ф. 225, спр. 549–560).

Створені на початку 70-х рр. ХІХ ст. в КДА
ЦІАТ і ЦАМ мали безпосереднє відношення до
Миколи Івановича як одного з фундаторів цих
інституцій. Багаторічна діяльність ученого в них
була відзначена вітальними адресами, зокрема, до
30-річчя заснування товариства, яке відзначалося
в 1902 р.9 Низка документів відобразила його
складну організаційну роботу в названих ЦІАТ і
ЦАМ. Заслуговує уваги, зокрема, “Записка про
свою діяльність як секретаря Церковно-археоло-
гічного товариства і завідувача музею у відповідь
на звинувачення професора А. А. Дмитрієв-
ського”10  від 27 листопада 1898 р.

Академічні видання ЦІАТ і ЦАМ, що готува-
лися М. І. Петровим, як дійсним членом това-
риства, його секретарем і завідувачем ЦАМ, від-
кривають можливість проаналізувати формування
наукових принципів такого роду діяльності вче-
ного. Вони містять реферати, повідомлення, статті
з організаційних питань діяльності товариства
і музею за 1874–1916 рр.

Дуже цінною є автобіографія М. І. Петрова11 ,
яка надійшла в ІР НБУВ від постійної комісії для
складання Біографічного словника українських
діячів. Складена з двох частин. До першої входить
життєпис академіка12 , до другої – найповніша біб-
ліографія його творів13 .

Насамперед науковий інтерес становить істо-
ричний доробок Миколи Івановича, зафіксований
ним у власній бібліографії за роками14 , завдяки
якій можна дослідити еволюцію поглядів вченого.
Водночас наукові погляди М. І. Петрова висвітлю-
ють його рукописні матеріали “Особливі думки
про роботу молодих учених, кандидатів на посаду
викладачів, про реорганізацію Церковно-археоло-
гічного товариства та ін. (1899–1911 рр.”)15.

Серед біографічних матеріалів увагу привер-
тають спогади і листування з різними особами
(1840–1882), духовний заповіт, складений
М. І. Петровим 15 жовтня 1916 р., атестат про за-
кінчення КДА від 20 березня 1867 р.

Крім “Автобіографії М. І. Петрова”, що на-
дійшла в ІР НБУВ із Архіву АН УРСР, є й інші
матеріали, які відкривають можливість уточнити
факти його творчої біографії: вони висвітлюють
науково-педагогічну і науково-організаційну
діяльність ученого.

Важливим джерелом для вивчення творчого
життєпису М. Петрова є мемуари. Цінними серед
них є, передусім, спогади самого вченого, зокрема
“Воспоминания и переписка с разными лицами
(1840–1882). [Биографический очерк]”16 , “Воспо-
минания старого археолога” та ін. Перші зали-
шилися в рукописному вигляді, другі надруковано
в 1918 р.17. У 1997 р. останні перевидав В. І. Улья-
новський18 .

Серед інших спогадів М. І. Петрова назвемо
такі: про викладача Одеської духовної семінарії,
члена ЦІАТ КДА Л. С. Мацієвича, датовані
1918 р.19 , про преосв. Філарета (Філаретова), ко-
лишнього ректора КДА (1860–1878 рр.)20 , спогади
про преосв. Сильвестра (Малеванського), колиш-
нього ректора КДА21  та ін.

Аналіз показав, що майбутній академік почав
дослідницьку діяльність зі словесності, ще
навчаючись в КДА. Після закінчення її в 1865 р.
діапазон його наукових інтересів поступово зрос-
тав. Уже з 1867 р., з’являються перші наукові пуб-
лікації М. І. Петрова з питань церковної історії22 .

На нашу думку, цей напрям студіювання був
пов’язаний з основним профілем КДА. Однак,
у вченого інфраструктура історії церкви в Україні
набуває інституції соціального середовища23. Ця
проблема знайшла відображення в низці праць
М. І. Петрова, що торкаються історії різних
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християнських конфесій: православної, католи-
цької та уніатської. Щодо історії уніатської церкви,
як свідчить аналіз бібліографії вченого, то його
зацікавили відомості про базиліанський орден, які
він переклав з польської мови24 . Ми вважаємо,
що це стало поштовхом для подальшого дослід-
ження історії цього ордену25.  Він і надалі
продовжував студіювати історію уніатських цер-
ков в Україні26.

Інтерес становлять дослідження М. І. Петрова
про соціальні і суспільно-політичні відносини2. На
початку 70-х рр. ХІХ ст. з’явилися перші архео-
графічні28 та етнографічні праці вченого, зокрема,
“О народных праздниках в Юго-Западной Рос-
сии”29. Цінний етнографічний матеріал, зібраний
ним на Волині, увійшов до “Трудов этнографи-
ческо-статистической экспедиции в Западний Рус-
ский край”, що вийшли друком у Петербурзі в
1872 р., видання яких ініціював П. Чубинський.
Обох вчених з кінця 60-х рр. ХІХ ст. об’єднав
спільний інтерес до української етнографії.

Значною була практична діяльність вченого
в ЦІАТ і ЦАМ КДА, репрезентована комплексом
рукописних джерел. Серед них є матеріали М. І. Пет-
рова про описи рукописних та музейних колекцій,
публікації рукописних пам’яток, звіти про роботу
Церковно-історичного та археологічного това-
риства, протоколи засідань останнього, списки му-
зейних експонатів КДА, листування (ф. 160,
спр. 2754–2757).

Плідною була діяльність Миколи Івановича в
галузі археології. Об’єктом його дослідження були
предмети періоду стародавньої світової та вітчиз-
няної історії, що надходили в ЦАМ КДА. Різні
галузі історичного знання знайшли відображення
в низці праць майбутнього академіка. З точки зору
церковної і світської археології цікавими є альбоми
визначних археологічних пам’яток ЦАМ30.

У низці листів ф. ІІІ висвітлено співпрацю
М. І. Петрова в галузі регіональної історії і культу-
ри з петербурзьким видавцем П. М. Батюшковим.
Листи останнього до Миколи Івановича містяться
у спр. 3757, 12289, 12228–12230, 12231–12300,
12301–12372, 3756.

В Інституті рукопису зберігаються статті
М. І. Петрова, що стосуються життя КДА, історії
Києва, українського літературознавства та ін.
Серед них увагу привертає праця “З літопису
академічного життя КДА”, яка охоплює 1906–
1917 рр.31. Продовженням її є історичний нарис
“Київська духовна академія”(початок ХХ ст.)32 та
ін. Досліджуючи історію КДА вчений складав
водночас і списки студентів у різні часи існування
академії, щоразу їх доповнюючи. До них, зокрема,

належать “Списки студентів КДА за 1800–1916 рр.
з короткою характеристикою їх” (ф. 225, спр. 569).
Крім цього, джерелознавчу цінність становлять
археографічні праці з історії КДА33 та ін.

Аналіз показує, що серед різнотематичних дос-
ліджень М. І. Петрова деякі дійшли до нас у руко-
писному вигляді, а інші було надруковано за його
життя. Науковий інтерес становлять, зокрема,
“Нариси з історії української літератури XVII–
XVIII ст.”34, надруковані в 1911 р. в Києві.. Іншою
працею вченого є конспект лекції “Теорія слове-
сності та історія іноземної літератури”35 , яка так
і залишилася в рукописному вигляді.

Інтерес викликає “Збірник документів і паперів
XVII і XVIII ст., що відносяться до історії Києва
і Київської Академії, складений професором
М. І. Петровим36”. Водночас слід відзначити, що
багато рукописних матеріалів, пізніше увійшли до
різних праць ученого.

М. І. Петрова правомірно вважають літопис-
цем Києва, адже він багато часу присвятив вив-
ченню його історії. Ним підготовлено рукописний
варіант праці “Опис богоспасенного града Киє-
ва”: по суті його виписка з архіву Києво-Печерсь-
кої Лаври37. Цікавими є матеріали вченого про
Київ XVII ст. Серед них рукопис “Частини плану
м. Києва 1668 р.”38 Аналіз показав, що ці матеріа-
ли лягли в основу його публікації “Опыт рестав-
рации плана Киева в Тератургиме А. Каль-
нофойского 1638 г.”39.

Невтомна праця вченого на ниві української
науки і культури зробила його відомим серед
тогочасної наукової еліти. Через це різні наукові
товариства України і зарубіжжя упродовж 1870–
1920 рр. обирали його постійним дійсним чи
почесним членом.

Про це свідчить диплом дійсного члена Цер-
ковно-археологічного товариства при Київській
духовній академії від 10 квітня 1882 р.40, вітальна
адреса М. І. Петрову у зв’язку з 30-літтям товарис-
тва, датована 1902 р.41, повідомлення про обрання
дійсним членом Комісії для розбору давніх актів
у Києві від 7 травня 1905 р.42 та ін., про обрання
М. І. Петрова дійсним членом Центрального
комітету охорони пам’яток старовини і мистецтва
в Україні від 17 червня 1917 р.43, про обрання його
дійсним членом Українського наукового товари-
ства у Києві44, диплом дійсного члена Одеського
товариства історії і старожитностей45, виданий
30 листопада 1882 р.46, диплом дійсного члена
Володимирського братства у м. Володимирі-Во-
линському47 та багато ін.

Серед документів службового характеру знахо-
димо листи вченого з висловненою вдячністю за
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обрання його дійсним членом різних інституцій,
листи з питань співробітництва з ними і листи до
редакції “Киевская старина” та ін.

М. І. Петрова було обрано почесним членом
різних наукових товариств і видано дипломи: по-
чесного члена Казанської духовної академії від 6
листопада 1914 р., виданий у зв’язку з його чис-
ленними працями в галузі вивчення російської та
української літератури і церковної археології48,
диплом почесного члена Московської духовної
академії, виданий 29 грудня 1916 р. у зв’язку з 50-
літньою плідною працею вченого КДА, розширен-
ням фондів ЦАМ та виданням різних наукових
праць49, диплом почесного члена Петроградської
духовної академії, виданий 16 лютого 1916 р.
у зв’язку з видатними науковими працями його
з церковної історії, полемічної літератури і церков-
ної археології50.

Збереглися також дипломи почесного члена
Історичного товариства Нестора Літописця (дато-
ваний 3 грудня 1900 р.)51,  КДА (30 квітня
1912 р.)52 , Мстиславського музею старожитностей
(15 листопада 1916 р.)53, Російського археологіч-
ного інституту в Константинополі54  та ін. Серед
інших матеріалів увагу привертають повідомлення
про обрання М. І. Петрова почесним членом Бес-
сарабського церковно-археологічного товариства
та обмін виданнями тощо55, про обрання постій-
ним членом Володимирської губернської наукової
архівної комісії та обмін виданнями56 , обрання по-
чесним членом Чернігівської ученої архівної комі-
сії від 4 листопада 1902 р.57  та багато ін.

Водночас у фондах, що стосуються М. І. Пет-
рова, як дійсного чи почесного члена різних ор-
ганізацій, є запрошення на з’їзди, ювілейні уро-
чистості (1877–1918 рр.) тощо. Тут збереглися
різні фінансові документи: розписки, квитанції,
рахунки, повідомлення про гонорари (1880–
1918 рр.)58.

Про участь М. І. Петрова в різних наукових
і культурних заходах свідчить ціла низка запро-
шень. З-поміж них є запрошення його на ювілейні
урочистості. Так, Київський український клуб за-
просив ученого на ювілей М. С. Грушевського
(грудень, 1910 р.)59, а від Катеринославської Вче-
ної архівної комісії 13 жовтня 1913 р. він отримав
запрошення на ювілей літературно-вченої діяль-
ності Д. І. Еварницького60. Серед запрошень на
відкриття наукових установ, товариств увагу при-
вертає запрошення М. І. Петрова на відкриття Пе-
дагогічного музею 5 жовтня 1912 р.61, Історико-
літературного товариства при Університеті св. Во-
лодимира від 12 жовтня 1917 р.62 . Серед запро-
шень іншого характеру, адресованих йому, є, зок-

рема, запрошення надати допомогу клубу студен-
тів Університету св. Володимира63.

Про визнання значимості наукової діяльності
Миколи Івановича свідчить його участь у з’їздах
(історико-археологічних, славістики та ін.). Збе-
реглися листи про роботу М. І. Петрова на IV ар-
хеологічному з’їзді в Казані (22 березня – 4 вересня
1877 р.)64, повідомлення від 14 березня 1892 р.
установчого комітету по підготовці ІХ археологіч-
ного з’їзду у м.Вільно та обрання його членом комі-
тету65, повідомлення вченому від Костромської
вченої архівної комісії про проведення 4-го облас-
ного історико-археологічного з’зду від 2 березня
1909 р.66  та ін.

М. І. Петров зробив вагомий внесок у розвиток
археографії. На визнання його наукової компетент-
ності у вказаній галузі до вченого зверталися різні
товариства та наукові організації з проханням взя-
ти участь у розборі і виданні давніх актів. Так,
Віленська комісія по розбору і виданню давніх ак-
тів у листах зверталася до вченого про обмін науко-
вою літературою та про участь в ювілеях, 1908–
1914 рр. (ф. 225, спр. 91–96).

М. І. Петров взяв участь у роботі комісії з пере-
вірки реставраційних робіт у Києві: Успенської
церкви (ф. 225, спр. 582), фресок Києво-Софійсь-
кого собору (ф. 225, спр. спр. 325). Аналогічне до-
ручення він мав щодо реставрації фресок Києво-
Кирилівської Св. Троїцької церкви (ф. 225,
спр. 365).

З точки огляду архівних матеріалів про
М. І. Петрова заслуговує уваги ціла низка справ
у різних його фондах І, Х, 175. Та найбільше їх
у фонді 225, де знаходяться майже всі дипломи
вченого.

Для сучасних дослідників з історії духовної
культури українського народу становить інтерес
список власної колекції ікон, який зробив
М. І. Петров у 1891 р.67, і каталог книг бібліотеки
КДА, які записував упродож 1889 р. учений в
зошити.

Важливе значення мають матеріали періодич-
ної преси про науково-педагогічну діяльність
М. І. Петрова: “Труды Киевской духовной акаде-
мии, “Киевские епархиальные ведомости”, “Во-
лынские епархиальные ведомости”, “Чтения в ис-
торическом обществе Нестора Летописца”, “Ки-
евская старина”, “Московские ведомости” та ба-
гато ін. Періодична преса свідчить про інтенсивну
наукову діяльність ученого.

Таким чином, широкий масив рукописних і дру-
кованих матеріалів ІР НБУВ є цінним джерелом
для відтворення наукової й громадської діяльності
вченого.
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Внесок історика й архівіста Василя Івановича
Веретенникова у наукове та практичне вирішення
актуальних проблем архівної справи в Україні
1920–1933 рр. є надзвичайним. Чітко усвідомлю-
ючи ті завдання в галузі архівістики, які поклада-
лися на Укрцентрархів загалом і на відділ архіво-
знавства зокрема, вчений робив все від нього за-
лежне, щоб максимально ці завдання розв’язати.
В доповідній записці, підготовленій 16 грудня
1926 р., він серед численних завдань свого під-
розділу на перше місце поставив: “Архивоведчес-
кое инструктирование архивных учреждений как
самого Укрцентрархива, так и ведомственных ар-
хивных частей; сюда входит: а) разработка планов
и отчетов краевых и центральных архивов; б) вы-
работка линий по разборке, описанию и вообще –
упорядочению архивных материалов (инструк-
ции, правила, циркуляры); в) разрешение частных
запросов архивоведческого характера, поступаю-
щих со стороны архивов и окружных архивных
управлений; г) архивоведческое инспектирование
архивных частей центральных учреждений; д) да-
ча заключений по архивоведческим вопросам по
планам и отчетам окружных архивных управле-
ний І и ІІ группы; е) рассмотрение вопросов и при-
нятие мер по подготовке архивных работников (ар-
хивные курсы, кружки-семинары, институт ста-
жерства и пр.); ж) постановка и ведение учета ра-
боты архивных работников”1.

Працюючи в Центральному архівному управ-
лінні УСРР, В. І. Веретенников ніколи не давав ка-
тегоричних, зверхніх розпоряджень. Підготовлені
ним обіжники та інструкції вмотивовано і ґрун-
товно пояснювали необхідність виконання тих чи
інших завдань, надавали конкретні рекомендації

Надія Павловська
КООРДИНАЦІЙНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. І. ВЕРЕТЕННИКОВА В СИСТЕМІ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

щодо методики роботи. Прикладом такої допомоги
В. І. Веретенникова архівістам на місцях є, зок-
рема, організація виявлення документів з історії
подій 1917–1921 рр., що проводилась напередодні
десятої річниці Жовтневого перевороту. Кампанія
проходила з великим розмахом, контролювалася
постійно, вимагала конкретних результатів: спис-
ків фондів, описів документів, даних про втрачені,
евакуйовані на територію інших республік мате-
ріали.У фондах Центрального державного архіву
вищих органів державної влади і упраління Ук-
раїни зберігається низка листів до окружних ар-
хівних управлінь, підготовлених 1926 р. В. І. Ве-
ретенниковим, з роз’ясненнями щодо організації
роботи з виявлення документів. Він детально виз-
начив шлях, яким треба йти: 1) насамперед пере-
глянути всі документи, що є в архівній установі
(окрарсі); 2) ретельно ознайомитися з архівними
фондами діючих установ, бо ймовірно, й там мо-
жуть зберігатися випадково забуті документи
1917–1921 рр.; 3) перевірити, чи немає на тери-
торії округи бездоглядних архівів; 4) з’ясувати
всіма можливими засобами, чи не зберігаються
потрібні матеріали у приватних осіб, які працюва-
ли в державних установах протягом 1917–1921 рр.
Прагнучи ще більше допомогти малодосвідченим
колегам, В. І. Веретенников роз’яснив, яким чином
можна розпізнати, ідентифікувати потрібний мате-
ріал, якщо його вдасться виявити: насамперед по
заголовку на титульному аркуші чи обкладинці
справи2. Така опіка може видатися сучасникам
надмірною, а пояснення занадто деталізованими.
Проте, як свідчать результати роботи, виконаної
тогочасними архівістами, навіть цих детальних
настанов їм виявилося замало. Так, Сумський окр-
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47 Там само, спр. 18, арк. 1.
48 Там само, спр. 20, арк. 1.
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50 Там само, спр. 27, арк. 1.
51 Там само, спр. 19, арк.1.
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53 Там само, спр. 25, арк. 1.
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56 Там само, спр. 101–103.
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60 Там само, спр. 227, арк. 1.
61 Там само, спр. 346, арк. 1.
62 Там само.
63 Там само, спр. 127, арк. 2.
64 Там само, спр. 543–544.
65 Там само, спр. 154, арк. 1.
66 Там само, спр. 399, арк. 1.
67 Там само, спр. 52, арк. 1.
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арх надіслав до Центрального архівного управ-
ління списки архівних фондів, де назви установ,
яким належали фонди, назви підрозділів (наприк-
лад, “Бухгалтерія” чи “Загальний підвідділ”) пода-
но без зазначення організації, до якої вони входи-
ли. Крім того, назви установ-фондоутворювачів
повідомлялися неповні або неточні, як от: “Мілі-
ція”, “Повітвиконком”. В. І. Веретенников слушно
зауважив, що таких повітових установ в Україні
дуже багато, а назву фонду слід подавати так, щоб
її не можна було сплутати з жодною іншою3. Кри-
тичну оцінку В. І. Веретенникова одержала й ро-
бота Одеського окрарху, куди було надіслано 4 черв-
ня 1926 року лист ЦАУ про недоліки й помилки в
описуванні документів4. Глибоко усвідомлюючи
необхідність зберегти цінні історичні документи,
В. І. Веретенников приділяв особливу увагу міс-
цевим архівам, яким особливо загрожувала небез-
пека знищення. “Ліквідувавши поміщиків як
клас”, радянська влада націоналізувала їхні землі
та майно. Багаті бібліотеки та фамільні архіви були
залишені напризволяще. Значна кількість їх заги-
нула. В ході кампанії з виявлення документів з іс-
торії революції та громадянської війни в Україні
1917–1921 рр. В. І. Веретенников зумів знайти
потрібні аргументи, щоб переконливо довести
важливе науково-історичне значення поміщицьких
архівів “для вивчення історії великого землеволо-
діння і соціально-економічних відносин поміщиків
і селянства”. Він підготував спеціальний обіжник
ЦАУ “Про поміщицькі архіви” (від 15 березня
1926 р.)5, в якому запримічуємо гаряче занепокоєн-
ня долею цінних документальних пам’яток. Щоб
з’ясувати місцезнаходження колишніх помі-
щицьких архівів, В. І. Веретенников проводив роз-
шук відомостей про великі землеволодіння в
центральних установах України. У березні 1926 р.
він підготував лист ЦАУ до Укрраднаргосп-
об’єднання з проханням надіслати список радян-
ських господарств із зазначенням, на території якого
маєтку вони утворені. Інший лист надіслано ЦАУ
до Центрального статуправління із запитом про
наявність даних про друковані матеріали, що сто-
суються великих землеволодінь в Україні. Анало-
гічні відомості з’ясовувалися і в Науковому сіль-
ськогосподарському комітеті Наркомзему УСРР6 .

Втратою архівних документів могли обернути-
ся й проведені адміністративно-територіальні ре-
організації. Обіжник Укрцентрархіву “Про колиш-
ні волосні та сільські архіви” (від 27 березня
1926 р.), підготовлений В. І. Веретенниковим, про-
понував для збереження розпорошених волосних
і сільських архівів, які стали непотрібними на міс-
цях для довідкових цілей після скасування волос-

тей, сконцентрувати їх в окружних архівосхови-
щах. У 1927 р., коли в ЦАУ УСРР готувалася
“Інструкція експертним комісіям”, В. І. Веретен-
ников вніс до її тексту серйозні доповнення, щоб
запобігти втратам документів. Корінний росіянин,
професор російської історії, який у зв’язку з цим
був звільнений від проходження українізації, на-
писав власноручно доповнення до проекту інст-
рукції по-українськи: “Матеріали поміщицьких,
фамільних, волосних та монастирських архівів че-
рез їхню рідкість з метою утилізації не повинні
розглядатися”. В затвердженому тексті це допов-
нення збережене дослівно7.

Відомості, що надходили з місць до Укрцентр-
архіву, сповіщали про тривожну ситуацію: деякі
архівні документи з фондів установ дореволю-
ційного часу опинилися у приватних осіб. Це ста-
лося через адміністративне безладдя, коли тільки
в губернських центрах, де існували архівні уста-
нови, можна було захищати архівні фонди від
загибелі та піклуватися про їхню цілісність. У
зв’язку з цим 3 березня 1926 р. на місця розіслано
підготовлений В. І. Веретенниковим обіжник, в
якому підкреслювалося, що треба не тільки вжити
всіх заходів до повернення присвоєних докумен-
тів, а й надалі запобігати таким випадкам. Укр-
центрархів пропонував суворо і точно дотриму-
ватися “Правил користування архівними мате-
ріалами”, зокрема: “архівні матеріали для корис-
тування поза архівами можна видавати тільки ус-
тановам, а не окремим особам, з дозволу Укр-
центрархіву не звиш 3 місяців з правом у разі по-
треби продовження його”8.

Чітко вмотивованим було розпорядження ЦАУ
про необхідність утворення газетного фонду в кож-
ному окружному архівному управлінні. В обіж-
нику Укрцентрархіву від 13 липня 1926 р. роз’яс-
нювалося, що газети, які видавалися у 1917–
1921 рр., мають велике значення. У зв’язку із зни-
щенням значної кількості архівних фондів газети
перетворювалися на неоціненне історичне джере-
ло. В обіжнику, підготовленому В. І. Веретенни-
ковим, наводилися конкретні рекомендації до
збирання газет, що видавалися у цей час. Вияв-
лення газет рекомендувалося проводити як в архі-
вах установ, так і приватних осіб. У виключних
випадках газети дозволялося купувати у громадян.
Кошти рекомендувалося закласти в бюджет окр-
арху. В обіжнику вказувалося: “Приступаючи до
утворення газетного фонду, треба скласти по мож-
ливості повний список газет, що видавалися в
цьому періоді на території даної округи,... вияс-
нити по бібліотеках списки комплектів газет або
їхніх окремих номерів”9.
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Вчений глибоко усвідомлював, що лише нау-
кова організація праці дозволить обмеженому кон-
тингенту архівних працівників упоратися з ве-
личезною кількістю покладених на них завдань.
У цій ситуації величезного значення набувало
чітке планування праці. “Правильно намітити го-
ловніше і основне в роботі на кожний даний період
(місяць, квартал, півріччя) є найпершочерговішим
завданням керівників та інших робітників архів-
них установ”, – відзначалося в обіжнику ЦАУ від
20 грудня 1926 р.10 Враховуючи недостатній досвід
практичної роботи багатьох керівників окружних
архівних управлінь, Укрцентрархів в особі В. І. Ве-
ретенникова обіжником рекомендував включати до
планів окрархів конкретні види роботи, а саме:
продовжити виявлення та облік документів рево-
люційної доби 1917–1921 рр., закінчити виявлен-
ня матеріалів волосних, повітових та інших уста-
нов (до 1917 р.), завершити роботу по внесенню
до картки з обліку ЄДАФ усіх діловодних фондів,
що зберігаються у сховищах окрархів тощо. На-
ведені нами конкретні обіжники ЦАУ, які під-
готував В. І. Веретенников, стосуються 1926 р. та
попередніх років. Після того, як посаду завідува-
ча відділом архівознавства обійняв Р. М. Шпунт,
простежити авторство (чи співавторство) В. І. Ве-
ретенникова в обіжниках Укрцентрархіву досте-
менно неможливо – його підпис більше не про-
ставлявся. Хоча, на нашу думку, за тими числен-
ними резолюціями, що продовжували і надалі
адресувати виконання найвідповідальнішої робо-
ти в ЦАУ саме В. І. Веретенникову, його участь
у методичній та консультативній роботі з архів-
ними установами не стала меншою й після 1926 р.

На В. І. Веретенникова, як працівника Укр-
центрархіву, покладалися обов’язки керувати звіт-
ністю і плануванням регіональних архівних ус-
танов, аналізувати надіслані ними матеріали, до-
повідати свої висновки про їхні планові та звітні
показники на засіданні колегії ЦАУ. Серед доку-
ментів архівного фонду Головного архівного уп-
равління УРСР (ЦДАГО України, ф. 14) зберігає-
ться звіт про роботу Полтавського крайового іс-
торичного архіву за 1929 р., а також план роботи
цієї установи на 1930 р. Їх ґрунтовно опрацював
вчений архівознавець В. І .Веретенников, а зроб-
лені ним висновки і зауваження надійшли до ар-
хіву як рекомендації ЦАУ11.

Досягненням архіву В. І. Веретенников вважав
виконання роботи, запланованої на 1929 р., а саме
те, що проводилося впорядкування і розбирання
архівних матеріалів. Адже у його звіті відзнача-
лося, що до 1929 р. “архів не мав ні розборочної
кімнати, ні читальної зали, ні кімнати для кан-

целярії – розборка архівних матеріалів прово-
дилася поміж стелажами, тут же тулилися наукові
дослідники, а в одному з таких закапелків була і
канцелярія архіву; приміщення господарчого ха-
рактеру архів також не мав зовсім”. Щодо стану
збереженості документів повідомлялося, що “один
і той же фонд часто-густо переховувався в різних
місцях спільного архівосховища, а значна частина
матеріалів лежала в штабелях на підлозі... Частина
тих матеріалів, що лежали на стелажах, перехо-
вувалися в непомірно великих в’язках у стоячому
стані, займали дуже багато зайвого місця; в’язки
при найменшому рухові падали із стелажів і роз-
бивалися, а матеріали від такого переховування
псувалися”12.

Про план роботи Полтавського крайового істо-
ричного архіву на 1930 р. В. І. Веретенников від-
гукнувся загалом схвально, але при цьому звернув
увагу на відсутність обґрунтування вибору тих або
інших фондів для опрацювання в наступному році.
Він підкреслював: “Актуальність їх, без сумніву,
різна і роботу над ними треба було поставити в
певну черговість, обґрунтувавши її попитом нау-
ково-дослідчих установ, ювілейними датами, до-
відковим значенням...”13. Учений дбав про гармо-
нійну злагодженість роботи всіх ланок архівної ус-
танови, звертав увагу на те, що зберігання доку-
ментів проводиться не задля зберігання, а для того,
щоб збережені архівні документи приносили ко-
ристь. І щоб користь ця стала можливою не в да-
лекому майбутньому, а в якомога ближчому часі.

У висновку про план роботи Центрального іс-
торичного архіву (м. Харків) на 1930 р., складе-
ному після попереднього обговорення його основ-
них напрямків у відділі архівознавства ЦАУ,
В. І. Веретенников, загалом схваливши план, вка-
зав, що в архіві до цього часу не розібрані справи
за діловодними фондами. Вчений архівознавець
зауважує, що залишати документів архіву в такому
хаотичному стані абсолютно не допустимо. Ви-
словлюється думка, що найпершим завданням ар-
хіву в даний момент – направити всі зусилля на
те, щоб по можливості в найкоротший термін всі
документи архіву привести до елементарного по-
рядку: розібрати їх за діловодними фондами, зіб-
рати основні відомості про кожен з фондів (хро-
нологічні дані, обсяги, відомості про стан збере-
женості тощо). В. І. Веретенников дає конкретну
рекомендацію як слід організувати роботу, а саме:
збільшити час на впорядкування архівних доку-
ментів за рахунок скорочення запланованих робіт
з описання14.

План роботи Харківського крайового історич-
ного архіву на 1930 р. вчений архівознавець
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В. І. Веретенников загалом схвалив, зазначивши,
що він “составлен тщательно и с надлежащими
расчетами”. Проте вказав на незначні масштаби
популяризаторської роботи архіву, зробив конк-
ретні зауваження щодо змісту плану: „глухо ска-
зано о работе по разборке старых канцелярских
описей, желательно тут дать более конкретные дан-
ные; работа по организации библиотеки изложена
в общих чертах”15.

У зауваженнях до плану роботи Чернігівського
краєвого історичного архіву В. І. Веретенников
вказав на необхідність терміново переглянути
питання про включення до плану роботи над
матеріалами фондів губернського прокурора
(ХІХ ст.) та губернського в’язничного комітету.
Вказує на малу актуальність цих джерел, а також
невелике історично-наукове значення господарсь-
ко-тюремної організації16.

Істотні зауваження зробив В. І. Веретенников
щодо змісту планових завдань на 1931 р. Київсь-
кого центрального історичного архіву. Най-
більшого коригування, на його думку, вимагав
план роботи єврейської секції архіву: вона не по-
винна перебирати на себе функції апарату ЦАУ,
зокрема, передбачати у своїх планах підготовку
листів та обіжників від його імені. Він виступив
проти самостійного випуску секцією археографіч-
них видань, випуск її першого тому “Археогра-
фічних записок” рекомендував обов’язково узго-
дити з Археографічною комісією ЦАУ17 .

Отже, вчений підходив до оцінки планових і
звітних показників роботи архівних установ з гли-
боким розумінням особливостей кожної з них, міс-
цевих проблем і потреб, але при цьому ніколи не
випускав з поля зору основних напрямів роботи
всієї архівної галузі і узгоджував з ними завдання
кожного конкретного архіву.

Для забезпечення наукових підходів в органі-
зації планування та звітності архівних установ
Укрцентрархіву необхідно було виробити об’єк-
тивні критерії оцінки роботи працівників галузі.
Так постало завдання про вироблення форм обліку
роботи архівних працівників, тісно пов’язане з
визначенням нормативних показників. Питання
про це було розглянуте на засіданні колегії Укр-
центрархіву 17 липня 1926 р. З доповіддю про ос-
новні положення організації роботи архівних
працівників виступив В. І. Веретенников. Він від-
значив, що облік необхідно вести окремо по кож-
ному виду роботи. Оформлення його проводити
на картках, заведених для кожного окремого пра-
цівника. Знаний архівознавець також визначив ті
види робіт, які мають обліковуватися: суто технічні
роботи, описування архівних документів, підго-

товка архівних джерел до публікації, обслугову-
вання архівними матеріалами установ та окремих
осіб. Облікові картки мали бути трьох типів:
а) особові картки співробітників для всіх видів ро-
боти (спочатку планувалося заведення окремих
карток для кожного окремого виду роботи);
б) зведені картки для окремого архіву з усіх видів
роботи; в) зведені картки за видами роботи для
всіх установ Укрцентрархіву18. Колегія Укрцентр-
архіву визнала за необхідне запровадження інди-
відуального обліку роботи архівних працівників.
Результати праці мали фіксуватися щодня шляхом
заповнення спеціального щоденника.

Запропоновані В. І. Веретенниковим форми об-
ліку роботи було затверджено як орієнтовні. Ко-
легія постановила перевірити їх у Центральному
архіві революції та Харківському центральному
історичному архіві, а потім розповсюдити для ви-
користання в усіх архівах. Збереглися форми цих
облікових карток19. Обіжником, надісланим 3 ве-
ресня 1926 р. до центральних архівів, ЦАУ довело
до відома запровадження обліку роботи праців-
ників архівних установ. Водночас надсилались об-
лікові форми, а також взірець заповненої особової
облікової картки. Після апробації форм протягом
двох тижнів пропонувалося висловити зауваження
і пропозиції щодо їхнього удосконалення20. Про-
позиція завідувача Київського архіву давніх актів
В. О. Романовського полягала в запровадженні
точного обліку в архіві шляхом розрахунків на різ-
ні види роботи та нормування специфічних робіт.
Ним рекомендувалоя враховувати при нормуванні
труднощі, які виникають при роботі з документа-
ми, складеними латинською, польською та інши-
ми іноземними мовами.

Відомості, які надходили з архівів, В. І. Вере-
тенников аналізував і узагальнював. В підсумко-
вому аналізі кількісних показників роботи праців-
ників різних архівів (за окремими видами роботи),
порівнюючи кількість опрацьованих справ,
аркушів, зв’язок, В. І. Веретенников робив
помітки: “один случай, мало”, “проверить еще”,
“необходимо большее количество случаев”21 .
Питання щодо запровадження нормативів
обговорювалася на спеціальній нараді в ЦАУ. З
доповіддю виступив В. І. Веретенников, у якій
ознайомив учасників наради з методикою роботи
щодо запровадження норм, розповів про
результати проведених досліджень. Учасники
наради одноголосно схвалили основні моменти
методики роботи, ухвалили рішення запровадити
лабораторні дослідження для перевірки окремих
нормативів22 .

Запровадження норм виявилося складним для
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Одне з головних місць у науковому житті та
творчості видатного історика, джерелознавця, ар-
хеографа та педагога Віктора Олександровича Ро-

її організаторів не тільки через недостатню розроб-
леність методики. Про це свідчить і протокол ро-
боти Всеукраїнської наради завідувачів централь-
них та крайових історичних архівів, що відбулася
у грудні 1928 р. Під час обговорення питання про
норми архівно-технічної роботи пролунало чи-
мало критичних зауважень, які стосувалися необ-
хідності створення необхідних умов праці (облад-
нання архівів відповідними меблями, механізація
підшивання справ, нумерування аркушів), прове-
дення лабораторного вивчення питання, оскільки
робота в різних архівах мала свою специфіку. Ке-
рівництво ЦАУ усвідомлювало всю складність за-
провадження нормативів роботи архівних праців-
ників, а тому відділу архівознавства не встанов-
лювалися обмежені терміни для її завершення. Роз-
почата 1926 р. справа продовжувалася і на початку
1930-х рр.

Певні підсумки зробленого в цьому напрямку
підведено в статті В. І. Веретенникова “Про прин-
ципи вироблення норм для архівно-технічної ро-
боти”, опублікованій 1931 р. 23 Вчений відзначив,
що питання про встановлення норм мусить бути
вирішене, по-перше, з метою уможливити реаль-
ніше планування роботи в архівних установах, по-
друге, з метою обліку виконаної роботи, щоб мати
змогу контролювати діяльність кожного, вчасно
подавати допомогу на тих ділянках, де виявиться
відставання. Автор ознайомив читачів з методи-
кою вирішення питання встановлення нормативів
і зазначив, що є два головних шляхи: статистич-
ний та лабораторний. Як справжній науковець,
якому була зрозумілою складність і неоднознач-
ність досліджуваної теми, В. І. Веретенников зау-
важив, що за встановленням всякої архівної нор-
ми, якою б вона не була правильною і точною,
треба пам’ятати, що ця норма завжди дає „тільки
орієнтовану велечінь, що по суті має лише віднос-
не значення. Вона вказує лише ту межу, біля якої
повинен бути нормальний виріб у кожному окре-
мому випадку... З огляду на таке значення норм,
суто формального ставлення до неї ні в якому разі
не може бути і з таким ставленням треба рішуче бо-
ротися”24. В. І. Веретенников підкреслив у статті, що
встановлення норм вимагає певного часу, обе-
режності і пильності; не можна його здійснити за
два-три місяці, не ризикуючи припуститися надто
великих помилок, не можна його провадити “так

собі, між іншим”. Робота над встановленням норм
ніколи не дасть математично точних, незмінних
конечних результатів; тії результати, тії норми завж-
ди матимуть не абсолютний, а відносний характер.

Вирішуючи нагальні практичні потреби архів-
ної галузі, В. І. Веретенников займався питанням
підвищення кваліфікації працівників периферій-
них архівних установ, роз’яснював їм методи
і прийоми виявлення, класифікації та описування
документів, використання архівної інформації.
Висновки В. І. Веретенникова щодо планової чи
звітної документації центральних і крайових іс-
торичних архівів засвідчили глибоке розуміння
ним особливостей діяльності кожної архівної ус-
танови, вміння спрямувати її в русло загального
поступу архівної галузі. Вся методична, коорди-
наційна та організаційна робота вченого сприяла
узгодженню планів роботи колективів окремих ар-
хівних установ згідно із завданнями архівної сис-
теми, концентрації сил працівників архівів на
пріоритетних напрямах діяльності, підвищенню
рівня наукової організації праці в установах галузі,
фаховому зростанню архівістів.
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Ірина Мага
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В. О. РОМАНОВСЬКОГО З АРХІВІСТИКИ

мановського (1890–1971) посідала архівістика. З
1914 р. по 1931 р., з незначною перервою з сере-
дини 1918 р. по 1920 р., він займався науковою
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та практичною діяльністю в Київському архіві дав-
ніх актів, а з 1921 р. упродовж десятиліття ще й
очолював цю установу. Звільнення вченого з по-
сади керівника архіву пов’язано з його арештом
наприкінці січня 1931 р. за сфабрикованою спра-
вою “Київський обласний центр дій”. Політичні
звинувачення в контрреволюційній діяльності,
арешт та ув’язнення (1935–1940 рр.) негативно
позначилися на його науковій та адміністратив-
ній кар’єрі.

Попри все, практична праця і наукові студії
В. О. Романовського в галузі архівістики й понині
не втратили свого значення. Вони стали об’єктом
досліджень багатьох науковців, в яких з’ясовано
різнобічний внесок ученого в історичну науку та
архівознавство1.

До наукового доробку вченого входить 22 опуб-
ліковані розвідки з архівознавства (історії, теорії,
архівної практики) та археографії. За видовою
ознакою дослідження з архівістики представлені
у вигляді: підручника – “Нариси з архівознавства.
Історія та практика архівної справи на Украї-
ні”(далі “Нариси”2), розробок правил публікації
історичних пам’яток, статей та інформативних
повідомлень, опублікованих на шпальтах часопи-
сів і в збірниках наукових праць. Ці його праці з
достовірно відомою датою написання та ті, дату-
вання яких вдалося встановити, хронологічно від-
носяться здебільшого до “київського” періоду
творчості.

У працях В. О. Романовського охоплено най-
різноманітніші проблеми архівістики: дослід-
ження історії архівних установ, питань з історії
формування фондів, їхнього упорядкування, збе-
реження, класифікації, комплектування та опису-
вання (архівних фондів та колекцій); організація
роботи з джерелами (від камерального описування
до актуалізації документа); думки з приводу ар-
хівної техніки, організації праці архівної установи.

Ученому належить низка праць, присвячених
безпосередньо питанням архівістики. Зокрема,
п’ять його статей опубліковано у збірці “Цент-
ральний архів стародавніх актів в м. Київі”3,
видані вченим під власною редакцією. Він
надрукував статті про історію Київського цент-
рального архіву давніх актів (далі КЦАДА), огляд
окремих фондів та історію їхнього створення,
розробки, що безпосередньо торкаються практич-
ної роботи з документами (методи опрацювання
документів, їхнього збереження та підготовки до
видання)4.

Серед статей В. О. Романовського наукового та
науково-прикладного характеру важливе місце
займають рецензії та огляди. Добре знання

польської мови прислужилося йому при написанні
кількох статей-рецензій археографічного спряму-
вання на польський фаховий часопис “Archejon”5

та розвідку одного з його дописувачів Ю. Семен-
ського6. Не залишилися поза увагою вченого і ви-
дання Археографічної комісії УАН “Український
археографічний збірник”7 та відома праця М. Бєль-
чикова “Теория археографии”8.

За проблемним спрямуванням праці В. О. Ро-
мановського можна згрупувати за трьома напря-
мами: а) історія архівної справи та архівних установ
(реконструкція втрачених архівних фондів),
б) практична робота з документами (описування,
систематизація, консервація тощо), в) опрацювання
документів з метою підготовки їх до друку.

До першої групи відносяться статті вченого,
присвячені історії КЦАДА, в яких вчений висвітив
75-річну історію архіву від моменту його засну-
вання (1852 р.). Він торкнувся питання діяльності
архіву у період визвольних змагань в Україні і в
радянські часи, його перепідпорядкування з-під
відомства Університету Св. Володимира і ВУАН
до новоствореної системи центральних установ
Укрцентрархіву при ВУЦВК. Ним розкрито склад
фондів його трьох основних структурних оди-
ниць – відділів (стародавніх актових книг, різно-
рідних грамот і колекцій, архівних матеріалів ус-
танов Київщини XVIII ст.), упорядкування колек-
цій документів, історію описування актових книг.
Вчений грунтовно дослідив обставини, що переду-
вали створенню архіву, назвав ентузіастів розшу-
ків старожитностей, серед яких М. Максимович,
М. Іванишев та багато інших відомих діячів Тим-
часової комісії для розгляду давніх актів (Київської
Археографічної комісії (1843–1921 рр.). Він під-
креслив, що зібрані її членами численні колекції
документів, актових книг, жалуваних грамот, уні-
версалів тощо заклали основу для створення Ар-
хіву давніх актів. Не залишилися поза увагою ав-
тора і працівники архіву та їхня копітка праця.

На думку В. О. Романовського, актові матеріа-
ли, зібрані в архіві, з огляду на наявну в них інфор-
мацію становили невичерпну базу вивчення со-
ціально-економічної історії України. В актових
книгах, вказував науковець, записувалося все, що
мало юридичну силу9. Визначення актових мате-
ріалів як особливих і надзвичайно важливих па-
м’яток української старовини базувалося на під-
ставі давності їхнього походження (адже часто
книги з актами датувалися XV–XVI ст.) та різних
мов (староукраїнська, польська, латинська), на
яких вони написані10.

Загалом, вчений показав, що КЦАДА є не ті-
льки центром зберігання документів, а й передусім
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провідним осередком вивчення, архівного опису-
вання та видання важливих писемних пам’яток
української історії. До історії архіву В. О. Рома-
новський звернувся ще раз уже в роки Другої
світової війни, перебуваючи далеко за межами Ук-
раїни – у Караганді. В 1944 р. у московському
“Историческом журнале” вчений висвітлив долю
його багатющих колекцій та актових книг у роки
німецької окупації м. Києва11. У статті він з болем
писав про знищення фашистами скарбів писемних
пам’яток архіву. На жаль, вона вийшла зі значни-
ми скороченнями. В особовому фонді вченого збе-
рігається рукописний варіант цієї розвідки12, який
допоміг нам зробити такі висновки.

Низку розвідок В. О. Романовський присвятив
огляду та аналізу окремих архівних фондів або
колекцій. Значну увагу вчений приділив проблемі
реконструкції та відновлення втраченого інфор-
маційного потенціалу архівних фондів установ
періоду Гетьманщини. Так, учений дійшов виснов-
ку, що в історичних працях України міцно
утвердилася хибна думка про те, що пожежі
1748 та 1784 рр. у Глухові спричинили майже ціл-
ковите знищення цих фондів. На підставі аналізу
виявлених та вивчених ним документів було
відкинуто це твердження. Зокрема, він навів “до-
ношение в войсковую Генеральную Канцелярію
войскового товарища Андрея Кондзеровского”13

(1748 р.) про стан архівних документів після по-
жежі. На основі цього та інших віднайдених
документів, зокрема реєстрів (справ згорілих та
тих, що збереглися), В. О. Романовський довів до
спеціалістів інформацію про те, що в той час архів
Генеральної військової канцелярії перевірявся
і упорядковувався, справи систематизувалися
і описувалися, більшу частину архівних доку-
ментів вдалося зберегти, а про всі втрачені з них
було ретельно вказано.

У 1926 р. вийшла ще одна наукова праця
В. О. Романовського, присвячена дослідженню
архіву Малоросійської колегії та проблемі ретро-
спективного відворення втрачених архівних до-
кументів14. Поштовхом для написання її стали
виявлені ним документи під час розгляду неопи-
саних матеріалів в КЦАДА. На їхній підставі,
зокрема рапорту коменданта м. Глухова полков-
ника Простоквашина, в якому подавалися відо-
мості про врятовані та знищені документи, автор
порівняв стан збереженості архіву з результатами
втрат після пожежі 1784 р. у Глухові. Серед уцілі-
лих документів були всі іменні угоди і грамоти,
сенатські укази, протоколи, журнали, реєстри, до-
повідні записки, чолобитні тощо. Він відзначив,
що серед багатьох цінних документів в Архіві дав-

ніх актів йому вдалося віднайти розпорядження
Рум’янцева про переведення архіву Малоросійсь-
кої колегії з Глухова до Чернігова. Учений опису-
вав всі колізії, яких зазнала вона після глухівської
пожежі і аж до її фактичної ліквідації15.

Отже, В. О. Романовський цими працями спро-
стував усталену думку в історіографії про те, що
пожежі 1748 та 1784 рр. спричинили загибель усіх
архівів урядових установ Лівобережжя XVIII ст.
Уцілілі та віднайдені вченим документи дають
можливість ретроспективно відтворити особливо-
сті соціально-економічних відносин в Гетьманщи-
ні, зокрема в сфері фінансів, торгівлі та податків.

Таким чином, науковий доробок В. О. Романов-
ського в галузі дослідження історії архівної справи
та архівних установ, комплектування останніх
документами і стану їхнього зберігання були пред-
метом дослідження вченого як з історичного боку,
так і з точки зору архівознавства та джерело-
знавства. Він досліджував історію архівних доку-
ментів крізь призму історії діяльності установ, з
яких вони вийшли, аналізував історію окремих
фондів, колекцій, розшукував описи, реєстри. Все
це передувало практичній роботі з документами.

До іншого напряму наукових студій В. О. Ро-
мановського слід віднести ті праці, в яких пору-
шуються питання, присвячені, на його думку, ос-
новному процесу праці архівіста – підготовці доку-
ментів до друку, до наукового використання і,
звісно, довголітнього зберігання їх. У них подано
його власні розробки опрацювання архівних до-
кументів (описування, систематизація, складання
покажчиків), засоби їхнього фізичного збережен-
ня (консервація, умови зберігання).

Розвиток історичної науки, архівної справи
вимагли кардинальної реорганізації описувальної
системи, яка існувала в тогочасній архівній прак-
тиці. Значних зусиль до позитивних змін у цьому
доклав якраз В. О. Романовський. Насамперед,
маємо на увазі розробку вченим “спрощеного”
(полегшеного) способу описування документів,
який за короткий проміжок часу забезпечував док-
ладний опис значної кількості архівних матеріалів.
Водночас він вказав на ті види архівних актових
матеріалів, які вимагали детального описування,
а саме: акти верховної влади та державного уп-
равління (королівські грамоти, універсали, декре-
ти, укази, дипломи, жалувані грамоти та ін.), сей-
мові ухвали, конституції, інструкції послам тощо.

Оскільки розподілити матеріали за фондами і
описувати кожний фонд окремо було неможливо
через відсутність обкладинок у справах, іноді
початку або кінця тексту документа, через пере-
плутані або непронумеровані аркуші, В. О. Ро-
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мановський запропонував робити розширений
опис кожної справи на окремих картках. Він ро-
зробив детальну інструкцію описування архівних
матеріалів такого роду16. Окрім швидких темпів
описування, новий запроваджений метод дав
можливість віднайти чималу кількість раніше не
описаних справ з архівів Малоросійської колегії,
Генеральної військової канцелярії, Генерального
суду тощо.

Учений долучився також до вивчення таких
актуальних і нині питань, як збереження архівних
матеріалів, консервація, реставрація пошкоджених
грамот, “стовпців”, боротьба з шкідниками доку-
ментів. Як архівіст-практик він запровадив у прак-
тику архівної справи низку розроблених ним і його
колегами як профілактичних методів збереження
матеріалів, так і механічної або хімічної очистки
паперової основи документів, технології консер-
вації ушкоджених грамот тощо. Цим питанням
учений присвятив низку статей17. Докладні реко-
мендації щодо реставрації та консервацію архів-
них документів В. О. Романовський подав у праці
“Консервація пошкоджених грамот”18, наголо-
шуючи, що спосіб консервації залежить від мате-
ріалу, на якому написано грамоту чи акт (перга-
мент або папір).

Окрему розвідку вчений присвятив збереженню
так званих “стовпців”19, методам їхньої консерва-
ції та реставрації. Це – рецензія на статтю К. Уша-
кової. Він піддав сумніву запропонований автор-
кою метод консервації “стовпців”, а саме: оправля-
ти “стовпці” в обкладинки і робити з них книги.
Такий спосіб В. О. Романовський вважав недоці-
льним та технічно неприйнятним. На його думку,
краще було б аркуші складати у стопки по сторін-
ках, а стопки в спеціальні папки. Впорядковані
таким способом “стовпці” дослідник міг би опра-
цьовувати, перегортаючи сторінки як в альбомі.

Праці, в яких В. О. Романовський обґрунтову-
вав різні способи консервації та реставрації доку-
ментів, на той час були надзвичайно актуальними,
своєчасними і корисними для широкого загалу ар-
хівістів. Зрештою, вони не втратили свого значен-
ня й понині.

У низці праць вченого йдеться про підготовку
архівних матеріалів до друку та подальшого нау-
кового використання, тобто про археографію. На
його думку, ця робота є невід’ємною частиною дія-
льності архівіста, її кінцевим етапом.

У просторій рецензії на брошуру М. Бєльчикова
“Теория археографии”20, В. О. Романовський кри-
тично підійшов до запропонованого автором тер-
мінологічного та понятійного апарату в археогра-
фії. Зокрема, він підкреслив суперечливість позиції

автора рецензованої праці в тому, що з одного боку,
він стверджує, що археографії як науки до 1917 р.
практично не було, а з другого, вказує на взаємо-
зв’язок методик археографії, історії, джерелознав-
ства, на яких базується вся теорія археографії. Го-
ловний недолік брошури рецензент вбачав у
плутанні понять: архівознавство, архівна справа,
археографія, джерелознавство21. Він підкреслив,
що М. Бєльчиков у поняття “теорія археографії”
вклав “вопросы генезиса фондов, особенности
входящих в состав фонда документов, реконструк-
цию фонда (построение фонда и распределение,
систематизация в нём материала), характеристику
материала (аннотация) при описании с соблюде-
нием социальной дифференциации документов в
свете положений современной социологии”22 , –
тобто вся діяльність архівіста спрямовувалася на
упорядкування, опис та фондування документів.
Справді, М. Бєльчиков визначав археографію як
розробку, систематизацію й описування архівних
матеріалів23 . Звісно, таке визначення було вузьким
і В. О. Романовський в рецензії це докладно по-
казав. Він виходив з того, що архівознавство як
“система знань про архіви та архівне влаштуван-
ня” дає можливість раціонального обліку, класи-
фікації, збереження і видання друком цього мате-
ріалу, тобто воно охоплює еволюційний процес ро-
боти з документом від початку опрацювання до
його археографічної обробки. І тільки після нього
документи потрапляють до археографа, мета якого
“дати досліднику максимум даних для наукової
оцінки архівного матеріалу”24. В. О. Романовський
вказував, що археограф вивчає не внутрішній зміст
документа, а його зовнішній вигляд, палеографіч-
ні, філігранологічні та інші якості. Закінчуючи ог-
ляд брошури М. Бєльчикова, учений зробив вис-
новок, що запропонована ним термінологія “вийшла
з його власної голови, ігноруючи практику”25.

Частину праць В. О. Романовський присвятив
безпосередньо практичній роботі дослідників з до-
кументами: їх атрибуції, аналізу, описуванню та
підготовці до друку. У статті “Наукова праця архі-
віста” вчений твердив, що жодну серйозну наукову
розвідку не можна підготувати без виявлення і ви-
користання вагомої джерельної бази. Це можливо
зробити тільки за умови, коли дослідникові ар-
хівісти допоможуть віднайти весь комплекс необ-
хідних джерел. При цьому останні повинні вміти
виділяти “першорядне від другорядного, справжнє
від підробленого”26. Попереднє ознайомлення з до-
кументами, їхнє опрацювання (складання описів,
покажчиків тощо), тлумачення – дають можли-
вість правильно систематизувати та “розмістити”
документи. В. О. Романовський був переконаний,
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що тільки при попередньо проведеній науковій ро-
боті архівістів можна видавати у світ грамотно ар-
хеографічно опрацьовані документи та тематичні
збірки документів. У процесі камеральної та еди-
ційної роботи археографи повинні визначати
оригінальність документа, охаректеризувати його
зовнішній вигляд, папір тощо. Вчений вважав, що,
готуючи документи до видання, архівісти та архео-
графи повинні “вивчити весь архівний матеріал,
вибрати найбільш важливі документи для друку,
а про решту повідомити коротко, виклавши їхній
зміст і давши їм наукову оцінку”27. Головне зав-
дання проблемного археографічного видання, на
його думку, – повне подання всіх відомостей з те-
ми, до яких мають бути складені покажчики (імен-
ний, географічний, предметний), словник юридич-
них термінів при публікації дипломатичних ак-
тів28. Учений детально зупинився на таких питан-
нях, як система цитування документів та техніка
приміток, що є, за його словами, важливим в ар-
хеографії. Зокрема, В. О. Романовський вважав,
що зазначити назву архіву, номери фонду, справи
та аркуша – недостатньо. З такої “глухої” легенди
дослідник не знатиме, з якого саме фонду (назва),
з якої справи (назва) взято документ, тобто, чи має
вказана справа безпосереднє відношення до пев-
ного факту, адже вона може торкатися зовсім іншої
теми, а його висвітлює лише побіжно. В. О. Ро-
мановський застерігав архівістів та археографів
від висновків, які базувалися на поодиноких фак-
тах, що часто мають епізодичний характер і не
є типовими29.

У рецензії на перший том “Українського
археографічного збірника”, в якому опублікувано
розвідки В. Щербини, М. Василенка, К. Лазарев-
ської, О. Гермайзе та М. Корниловича, – В. О. Ро-
мановський ґрунтовно проаналізував кожну з них
з огляду на дотримання основних правил видання
джерел, їхнього опрацювання тощо. Чимало недо-
ліків вчений виявив у публікації К. Лазаревської
“Книга глухівського цеху” – документа, що стосу-
вався системи міського устрою Лівобережної Ук-
раїни. Зокрема, при публікації “Книги”, писав він,
не зазначено, “де ж переховується ця книга цехо-
ва, ... не дано докладного опису книги, не позна-
чено кількості аркушів, не описано водяні знаки
на папері, не дано докладного пояснення способів
видання”30. Не відійшов від об’єктивності В. О. Ро-
мановський і при розгляді публікації “Генеральні
слідства по полках Ніжинському та Чернігівсько-
му”, подану академіком М. П. Василенком. Вче-
ний відзначив, що останній надрукував акти за
неперевіреними копіями і не дав зовнішнього опи-
су кожного акта. Особливу увагу В. О. Романов-

ський приділив підбірці документів з історії Киє-
ва, які подав В. Щербина, звернувши увагу на тер-
мінологічні розходження. Зокрема, автор вико-
ристав дефініції “документ”, “грамота”, “акт”,
“диплом”, не завжди доречно їх розрізняючи31.
Недоліком цієї публікації було також те, що В. Щер-
бина обмежився тільки жалуваними грамотами
князів литовських, королів польських та царів
московських. В. О. Романовський навів 34 відомі
йому жалувані грамоти та привілеї, надані
м. Києву та декілька універсалів Б. Хмель-
ницького та І. Мазепи, які залишилися поза
увагою автора публікації. В. Щербина припустив-
ся неточностей при передачі текстів документів.
Учений докладно перерахував всі віднайдені ним
похибки та помилки32. У цілому, В. О. Романов-
ський дійшов висновку, що основна мета видан-
ня – дати дослідникам всі дані для критичної
оцінки джерел, не була досягнута.

Питання техніки передачі оригінального тексту
В. О. Романовський порушив у рецензії на книгу
Ю. Семенського, в якій автор пропонував свою
систему публікації рукописів.

Отже, вивчення історії архівних установ, їхніх
фондів, дослідження питання класифікації, кон-
сервації та інших методик збереження документів
для подальшого їх опрацювання та публікації були
пріоритетними у наукових студіях В. О. Романов-
ського в київський період творчості. Водночас,
студіювання проблем з архівістики залишилося
у колі зацікавлень вченого і надалі. Набутий
власний теоретичний та практичний досвід опра-
цювання джерел вчений використовував у своїх
наукових працях, у публікаціях збірників докумен-
тів та розробці настанов для молодих дослідників.

Не применшуючи архівознавчого та джерело-
знавчого значення названих вище праць, нині най-
більшим здобутком науково-дослідної роботи
В. О. Романовського в галузі архівознавства прий-
нято вважати “Нариси з архівознавства”. Підруч-
ник В. О. Романовського істотно вплинув на по-
дальший розвиток архівознавчої науки та архів-
ної справи, прислужився при підготовці і виданні
в незалежній Україні першого національного під-
ручника з архівознавства33. “Нариси з архівознав-
ства” не втратили свого наукового і дидактичного
значення й нині, а традиції національної архіво-
знавчої думки, започатковані вченим на по-
чатку ХХ ст., продовжують втілюватися в ін-
ших працях34.

1 Бутич І. Л. Віктор Романовський – історик-архівіст
// Проблеми едиційної та камеральної археографії:
історія, теорія, методика. – К., 1997. – Вип. 30. – С. 323–
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333; Казьмирчук Г. Д. Віктор Олександрович Романовський:
життя та праця вченого. – К.: Наук. світ, 2000. – 38 с.; Мага І.
В. О. Романовський – фундатор навчальних посібників з архі-
вознавства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавс-
тво: Міжвід. зб. наук. праць. – К., 2000. – Вип. II: Архіво-
знавчі читання. – С. 164–172; Вона ж. Внесок В. О. Рома-
новського в дослідження історії друкарства в Україні // Наук.
праці НБУВ. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 157–163 та ін.; Ма-
тяш І. Б. Віктор Романовський – автор першого навчального
підручника з архівознавства // Особа в українській архівіс-
тиці: Біографічні нариси. – К., 2001. – С. 178–198; Вона ж.
Віктор Романовський // Історіографічні дослідження в Україні
/ Відп. ред. Ю. А. Пінчук. – К.: НАН України. Ін-т історії
України, 2002. – Вип. 12: Визначні постаті української істо-
ріографії XIX–XX ст. – К., 2003. – С. 508–525.

2 Романовський В. Нариси з архівознавства. Історія архів-
ної справи на Україні та принципи порядкування в архівах. –
Х.: Видавництво ЦАУ УСРР, 1927. –170 с.

3 Він же. Архів стародавніх актів та його фонди; Він же.
Колекція, що належала Археографічній комісії; Він же.
Збірка манастирських документів; Він же. Збірка автографів
та палеографічних зразків; Він же. “Нова серія” // Центра-
льний архів стародавніх актів у Київі: Зб. ст. за ред. В. О. Ро-
мановського. – К., 1929. – С. 1–32; 146–151; 151–152; 152–
154; 156–160.

4 Він же. Наукова праця архівіста // Червоний архівіст.
Бюлетень Київського губерніального архівного управління. –
1925. – Ч. 1–2 (січень). – С. 10–15; Він же. Київський цент-
ральний архів давніх актів // Архівна справа. – Х., 1925. –
Кн. І. – С. 86–100; Він же. Киевский архив древних актов //
Исторический журнал. – 1944. – № 5–6. – С. 92, 93; Він же.
До історії архіва “Малоросійської колегії” // Україна. –
1926. – Кн. 5 (19). – С. 3–6; Він же. До історії архівних фон-
дів старої Гетьманщини // Архівна справа. – 1927. – Кн. 2–
3. – С. 55–65; Консервація пошкоджених грамот // Архівна
справа. – 1930. – Кн. 2 (13). – С. 65–71; Він же. Боротьба з
архівними шкідниками // Архівна справа. – 1927. – Кн. 4. –
С. 35–38; Він же. З архівної техніки. Про переховування мос-
ковських приказних “стовпців” // Архівна справа. – 1931. –
Кн. 4 (15). – С. 76–78; Він же. Вміло користуватися історич-
ними джерелами // Науково-інформаційний бюлетень архів-
ного управління УРСР. – 1960. – № 2 (40). – С. 46–47.

5 Він же. Рец.: “Archejon” – науковий журнал присвячений
архівним справам. Томи І та ІІ. – Варшава, 1927 // Архівна
справа. – Х., 1928. – Кн. 7. – С. 84–86; Він же. Рец.: “Ar-
chejon” – науковий журнал присвячений архівним справам.
Т. ІІІ. – Варшава, 1928 // Архівна справа. – Х., 1928. – Кн. 8. –
С. 80–82; Він же. Рец.: “Archejon” – науковий журнал при-
свячений архівним справам. Т. ІV. – Варшава, 1928 // АС. –
Х., 1931.– Кн. 4 (15). – С. 94–95.

6 Він же. Рец: Семенський Ю. Видавнича символіка. Про-
ект встановити єдність. – Варшава, 1928 // Архівна справа. –
Х. – 1928. – Кн. 7. – С. 86–87.

7 Він же. Рец.: Український археографічний збірник.
Видала АК УАН // Архівна справа. – 1928. – Кн. 5–6. –
С. 106–114.

8 Він же. Рец.: Бельчиков Н. Теория археографии //
Архівна справа. – 1930. – Кн. 3 (14). – С. 134–138.

9 Він же. Київський центральний архів давніх актів //
Архівна справа. – 1925. – Кн. 1. – С. 88.

10 Він же. Архів стародавніх актів та його фонди // Цент-
ральний архів стародавніх актів у Київі. – К., 1929. – С. 8.

11 Он же. Киевский архив древних актов // Исторический
журнал. – 1944. – № 5–6. – С. 92–93.

12 Державний архів Ставропольського краю, ф. Р-6007,
оп. 1, спр. 120, 121.

13 Романовський В. До історії архівних фондів старої Геть-
манщини // АС. – 1927 – Кн. 2–3. – С. 58.
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20 Він же. Рец.: Бельчиков Н. Теория археографии //
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1925. – Ч. – 1–2 (січень). – С. – 11.
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Всесоюзный (Всероссийский с 1991 г.) научно-
исследовательский институт документоведения и
архивного дела был создан в 1966 году в связи
с необходимостью решения важной задачи – соз-
дания Единой государственной системы дело-
производства. С тех пор институт как союзное,
а затем российское научное учреждение выполнил
многие научные задания в сфере документоведе-
ния, делопроизводства и документационного обес-
печения управления (ДОУ). Практически все тео-
ретические документоведческие разработки, ме-
тодические рекомендации, государственные стан-
дарты связаны с деятельностью ученых ВНИИДАД.
Институт по праву может гордиться такими разра-
ботками, как Единая государственная система
ДОУ, Типовая система документационного обес-
печения, стандарты на организационно-распоря-
дительную документацию, УСОРД. Важно отме-
тить, что подавляющее большинство разработок
института получило практическое внедрение и с
успехом применялось в СССР, а теперь в Рос-
сийской Федерации. На современном этапе своего
развития ВНИИДАД намерен сохранить и при-
умножить славные научные традиции.

В последнее десятилетие институт уверенно
следует современным тенденциям развития доку-
ментоведения, отражающим новые методологиче-
ские подходы (управление документацией, инфор-
мационный менеджмент), стремится укрепить
правовое положение документационного обеспе-
чения управления, унифицировать требования к де-
лопроизводству в государственном масштабе.

Научные исследования осуществляют сотруд-
ники отдела ДОУ, численность, которого в нас-
тоящее время составляет 14 человек, из которых
2 доктора и 8 кандидатов наук.

В соответствии с Уставом ВНИИДАД Отдел
ДОУ осуществляет проведение научных исследо-
ваний и разработку нормативных, прикладных и ме-
тодических документов в области документацион-
ного обеспечения управления для организаций
различных форм собственности. Отдел решает за-
дачи терминологии ДОУ, унификации правил до-
кументирования деятельности организаций,
обеспечения единого порядка работы с докумен-
тами, информационно-поисковых систем, контро-
ля исполнения и подготовки документов к пере-
даче в архив, сокращения количества применяе-
мых форм документов, разработки прогрессивных

технологий ДОУ на базе применения современной
компьютерной и организационной техники.

Отдел ДОУ трудится в соответствии с утверж-
денными Федеральным архивным агентством пла-
нами научно-исследовательских работ (НИР).

Система планов включает в себя раздел годо-
вого плана отраслевых НИР и соответствующий
раздел федеральной целевой подпрограммы “Ар-
хивы России”. Здесь заказчиком НИР выступает
Росархив, а их финансирование осуществляется
из федерального бюджета. Кроме этого, институт
участвует в Федеральной целевой программе
“Электронная Россия” в качестве соисполнителя,
а также осуществляет НИОКР в соответствии
с заключенными хозяйственными договорами.
В ходе НИОКР институт привлекает к работе не
только штатный состав отдела ДОУ, но и лучших
специалистов-документоведов и представителей
смежных профессий из сторонних организаций.

В основном период разработки одной темы
ограничивается календарным годом.

Можно выделить следующие направления ис-
следований:

· теоретические проблемы (терминология,
научные доклады, обзоры);

· разработка законопроектов и ГОСТов;
· исследования в области электронных доку-

ментов;
· подготовка методических рекомендаций.
Разработка законопроектов и стандартов
В этом разделе, прежде всего, следует отметить

теоретические исследования института в связи
с разработкой законопроекта “О документацион-
ном обеспечении управленческой деятельности”.
Необходимость такого закона очевидна. Усиливая
правовую составляющую деятельности государс-
тва, невозможно обойти стороной вопрос о доку-
ментировании и документообороте в государствен-
ном управлении. Особенно актуальной эта задача
представляется сейчас, когда в России проходит
административная реформа. ВНИИДАД начал
практическую работу по созданию законопроекта
в 2000 году, когда в план НИР была включена тема
“Подготовка проекта научной концепции Феде-
рального закона “О документации”. К разработке
темы были привлечены ведущие специалисты
ВНИИДАД, Росархива, историко-архивного инс-
титута Российского государственного гуманитар-
ного университета, Института государства и права

Михаил Ларин
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИИДАД В ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ:
1994–2004 гг.
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РАН, представители архивов и других организа-
ций. Работа над законопроектом дала много инфор-
мации о состоянии документоведческого знания
на современном этапе и о тех направлениях, на ко-
торых необходимо сосредоточить научные силы.

При подготовке концепции законопроекта рас-
сматривались несколько вариантов названия зако-
на, и в результате обсуждения группа разработ-
чиков остановилась на варианте “О документа-
ционном обеспечении управленческой деятель-
ности”, как наиболее отвечающем задачам право-
вого регулирования в данной сфере. Закон пред-
назначен для комплексного регулирования право-
отношений в сфере создания, обработки, обмена
документированной информацией, ее хранения
и поиска на стадиях активного влияния документа
на все сферы жизни общества; для подготовки
и перевода  документа в стадию накопления и ис-
пользования знаний и опыта в форме государст-
венного хранения как национального достояния.

После подготовки концепции, группа раз-
работчиков создала текст законопроекта и комп-
лекс необходимой сопроводительной докумен-
тации; на уровне Росархива была создана меж-
ведомственная группа для окончательного редак-
тирования законопроекта. К сожалению, из-за на-
чавшейся административной реформы работы по
дальнейшему продвижению законопроекта оста-
новлены. Поскольку Федеральное архивное аген-
тство, к которому относится ВНИИДАД, лишено
права на законопроектную деятельность, перспек-
тивы принятия законодательного акта в сфере
ДОУ стали весьма туманными. Надо заметить, что
в этом вопросе мы отстаем от Украины, где дейст-
вует закон “Об электронных документах и элект-
ронном документообороте” и в завершающей ста-
дии находится закон о делопроизводстве. Россий-
ские документоведы не собираются сидеть сложа
руки в данной ситуации, мы будем активно ис-
пользовать печать, общественные организации,
конференции и полномочные государственные ор-
ганы для продвижения закона о ДОУ.

Говоря о законопроектной деятельности, нельзя
не отметить, что специалисты ВНИИДАД приня-
ли активное участие в создании нового россий-
ского Закона об архивном деле, рецензировали за-
конопроекты “Об электронной цифровой подпи-
си”, “Об электронном документе” и др.

Очень важным направлением НИР ВНИИДАД
стала подготовка ряда государственных стандар-
тов. Для их создания необходима научная база,
проведение поисковых научных исследований,
поэтому представляется возможным включить
данную работу в теоретический раздел.

Институтом разработаны терминологический
ГОСТ Р 51141-98 “Делопроизводство и архивное
дело. Термины и определения” и две редакции
ГОСТ Р 6.30 “Унифицированные системы доку-
ментации. Унифицированная система организа-
ционно-распорядительной документации. Требо-
вания к оформлению документов” – 1997 и
2003 гг. И к ГОСТ Р 6.30-97,  и к ГОСТ Р 6.30-
2003 были разработаны и введены в действие ме-
тодические рекомендации по их применению и
внедрению.

ГОСТ Р 51141-98 “Делопроизводство и архив-
ное дело. Термины и определения” устанавливает
термины и определения понятий в области дело-
производства и архивного дела.

ГОСТ Р 6.30-2003 “Унифицированные сис-
темы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документа-
ции. Требования к оформлению документов” рас-
пространяется на  организационно-распоряди-
тельные документы, относящиеся к УСОРД и
включенные в Общероссийский классификатор
управленческих документов, устанавливает состав
реквизитов документов, требования к их оформ-
лению, требования к бланкам документов, вклю-
чая бланки документов с воспроизведением Госу-
дарственного герба Российской Федерации.

Терминологические исследования института
преследуют своей целью создание общей для спе-
циалистов разных отраслей знания понятийной
базы с учетом того непреложного факта, что ДОУ
является объектом внимания информатиков, ин-
женеров и управленцев, юристов и экономистов
и др. Терминологические нестыковки, как показал
опыт работы ВНИИДАД в рамках ФЦП “Элект-
ронная Россия”, значительно осложняют взаимо-
действие специалистов, приводят к дублированию
отдельных видов работ, а иногда и к неверным
технологическим и организационным решениям.
То же самое можно сказать и о международном
сотрудничестве.

Еще в 1994 г. мы осуществили первые попытки
подготовки русско-немецкого словаря терминов в
области информации и документации совместно
с Университетом Потсдама. Подготовленный сло-
варь содержит перечень основных понятий и тер-
минов в области информации и документации на
немецком и русском языках. За основу словаря был
взят перечень понятий и терминов, подготовлен-
ный немецкой стороной (отделение теории инфор-
мации Университета Потсдама). Российская сто-
рона осуществила перевод немецких определений
и терминов на русский язык. При этом специа-
листы ВНИИДАД попытались дать не буквальный
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перевод, а адекватные определения и термины,
используемые в России. Обращалось внимание на
перевод важнейших определений и терминов из
немецкого списка.

Эта НИР, а также участие ВНИИДАД в подго-
товке пятиязычного словаря архивной термино-
логии Международного Совета архивов (проект
не окончен) показали сложность терминологиче-
ских проблем, вызванных не только разноязычием,
но и разными подходами в вопросах классифика-
ции терминов, их дефиниций, содержания и про-
цессов определяемых трудовых действий.

В последнее время во ВНИИДАД терминоло-
гическая работа активизируется. Создан термино-
логический семинар по ДОУ, который использует
оригинальную методику и современные информа-
ционные технологии, внутриинститутский интра-
нет-форум.

Научные доклады и обзоры
Научные доклады являются одной из форм реа-

лизации научных идей ученых, не требующей их
обязательного практического внедрения. К сожа-
лению, в плане НИР ВНИИДАД они встречаются
не часто.

Одной из ключевых проблем современного до-
кументоведения является задача определения мес-
та делопроизводственной документации в системе
информационных ресурсов организаций, а также
задача имплантирования системы ДОУ в общую
инфраструктуру организации в условиях совре-
менных информационных технологий. Отвечая на
вызов времени, специалисты ВНИИДАД осущест-
вили в 1994–1995 гг. подготовку научного доклада
“Теория и практика информационного менедж-
мента в управленческих структурах рыночной
экономики”.

В научном докладе исследовано научное содер-
жание информационного менеджмента (ИМ) на
концептуальном уровне. ИМ содержит инструмент
целенаправленного воздействия на информацион-
ные ресурсы организации для принятия оптималь-
ных решений. В докладе дан анализ его истори-
ческих и методологических аспектов, отражены
перспективные пути развития информационного
менеджмента на основе современных информа-
ционных технологий совместно с ДОУ. В даль-
нейшем удалось реализовать положения доклада
в методических рекомендациях.

Очень интересные перспективы сулила подго-
товка коллективом авторов научного доклада
“Государство и эволюция систем документации”,
выполненная при финансовой поддержке РГНФ.
К сожалению, прекращение финансирования не
дало возможности довести до конца данное ис-

следование, в котором отчетливо просматривалась
неразрывная взаимосвязь эволюционирования
систем управления и, соответственно, систем до-
кументации в России, закономерности появления
видов документов, их реквизитов и технологий об-
мена информацией.

С 1999 г. ВНИИДАД приступил к исследова-
нию проблемы электронных документов (ЭД). На
первом этапе в институте была собрана группа
специалистов, работающих над проблемой ЭД.
Этот творческий коллектив в течение года подго-
товил аналитический обзор: “Документоведческие
и архивоведческие проблемы электронных доку-
ментов”.

Объектом исследования являются электронные
документы. Цель работы – выявление научных
проблем электронных документов на всех стадиях
их жизненного цикла от момента возникновения
до передачи на государственное хранение для фор-
мирования программы приоритетных задач науч-
ных исследований и практических мер по работе
отечественных архивистов и документоведов с
электронными документами. В результате НИР
выявлена специфика электронных документов,
степень разработанности проблемы в России, соб-
ран необходимый исходный материал для развер-
тывания конкретных исследований. В процессе
подготовки обзора были опрошены архивные уч-
реждения всех субъектов федерации с целью выяс-
нить, насколько проблема ЭД знакома архивистам
и насколько эта проблема является актуальной для
практики работы архивов. Анализ анкет показал,
что в среде архивистов пока не сложилось единого
представления о сути ЭД и степени актуальности
проблемы.

Материалы обзора позволили ученым ВНИИДАД
создать программу научных исследований и мето-
дических разработок по проблеме ЭД. Эта про-
грамма была подготовлена в 2000 г. и включала в се-
бя мероприятия, рассчитанные на выполнение до
2010 года.

Основные цели и задачи программы:
- определение перспектив исследований в об-

ласти электронных документов;
- плановое и организационное обеспечение

комплексной научной разработки вопросов управ-
ления, правового статуса, организации хранения
и обеспечения сохранности, использования элект-
ронной документации;

- усиление влияния архивной отрасли на воп-
росы информатизации в стране, нормативно-право-
вое обеспечение электронного документирования;

- выявление заинтересованных в решении
конкретных вопросов работы с электронными до-
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кументами организаций и специалистов для про-
ведения совместных работ в исследуемой области.

В соответствии с намеченной программой,
ВНИИДАД провел в 2002–2003 гг. исследование
практики работы с электронными документами в
делопроизводстве федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации при под-
держке Федеральной целевой программы “Элект-
ронная Россия” (2002–2010). Предметом исследо-
вания стали организационно-распорядительные
документы, составленные в электронной форме,
применяющиеся в практике документационного
обеспечения управления федеральных органов
исполнительной власти (ФОИВ). Цель исследо-
вания – изучение практики создания, обработки,
исполнения, хранения и использования электрон-
ных документов в управленческой деятельности
ФОИВ. Аналитический обзор основан на данных,
полученных при анкетировании ФОИВ и отража-
ет сегодняшнее положение дел в сфере документа-
ционного обеспечения управления.

Проведенное исследование показало, что элект-
ронные документы постепенно занимают все боль-
ше места в составе информационных ресурсов орга-
низаций. В то же время нормативно-правовое обес-
печение их функционирования в документообо-
роте аппарата управления находится в неудов-
летворительном состоянии и требует соответствующе-
го внимания со стороны документоведов и юристов.

В настоящее время ученые ВНИИДАД заняты
подготовкой научного доклада “Нормативно-пра-
вовое и методическое обеспечение электронного
документооборота на основе зарубежного и оте-
чественного опыта”. Научный доклад должен быть
закончен в декабре 2004 года.

Таким образом, будет завершена подготовите-
льная фаза и собран необходимый информацион-
ный массив для разработки законопроекта в сфере
электронных документов и электронного докумен-
тооборота, решения терминологических задач ЭД.

Самостоятельной частью научных исследова-
ний отдела ДОУ стал аналитический обзор (1996)
“Документационное обеспечение управления кад-
рами”. Целью обзора был анализ состояния нор-
мативно-правовой базы по управлению кадрами
в стране, изучение опубликованной литературы,
затрагивающей в той или иной степени вопросы
документационного обеспечения работы кадровых
служб, а также практику применения форм доку-
ментации по кадрам, особенно при автоматизи-
рованной обработке кадровой информации.

Разработка методических рекомендаций
Ученые ВНИИДАД за прошедшее десятилетие

выполнили значительный объем методической ра-

боты. Главным методическим документом этого
периода следует считать Типовую инструкцию по
делопроизводству в федеральных органах испол-
нительной власти. Этот документ подготовлен в
2000 г. Он содержит научно обоснованные реко-
мендации по организации делопроизводственных
служб в органах исполнительной власти РФ, их
функционированию, оформлению организацион-
но-распорядительной документации, регистра-
ции, контролю исполнения и хранению докумен-
тов в оперативном делопроизводстве. Типовая
инструкция получила широкое распространение
и является единственным нормативным докумен-
том РФ в сфере делопроизводства, утвержденным
распоряжением Правительства РФ.

На базе этого документа в 2003 г. разработаны
Рекомендации по ведению делопроизводства в ор-
ганизации в целях совершенствования докумен-
тирования управления, технологий обработки до-
кументов, организации документооборота и фор-
мирования документальных фондов организации
на единой правовой и методической основе. Реко-
мендации имеют приложения (образцы бланков
и формы документов) и перечень используемых
нормативных правовых актов.

Институтом были разработаны Рекомендации
по документационному обеспечению деятель-
ности органов исполнительной власти (адми-
нистраций краев, областей, городов федераль-
ного значения, органов местного самоуправ-
ления). Рекомендации освещают вопросы работы
с документами – документационного обеспе-
чения управления (ДОУ) – в органах исполни-
тельной власти краев, областей, городов феде-
рального значения Российской Федерации, а так-
же в исполнительных структурах действующих
на их территориях органов местного самоуправ-
ления. Рассмотрены все стадии работы с доку-
ментами (подготовка, оформление, хранение
и пр.), а также нормативно-методическая база до-
кументационного обеспечения, организация
работы службы ДОУ, внесены рекомендации по
организации документооборота.

Рекомендации имеют следующие приложения:
· алфавитный словарь терминов в области

документационного обеспечения;
· перечень основных нормативных актов и

методических пособий, регламентирующих работу
с управленческой документацией;

· материалы по классификации документов;
· материалы по нормированию труда

работников, занятых документационным
обеспечением;

· образцы форм документов.
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Кроме инструктивных документов, касающих-
ся организации ДОУ, ВНИИДАД разработал так-
же ряд документов, облегчающих оргпроектную
работу. Здесь необходимо прежде всего назвать
Методические рекомендации “Информационный
менеджмент в современных управленческих
структурах”. Они предназначены для оказания по-
мощи организациям различных форм собствен-
ности и сфер деятельности в становлении эксклю-
зивных информационных технологий, ориенти-
рованных на повышении эффективности их дея-
тельности на основе разработки и внедрения
информационной стратегии организации. Опре-
делены цели, задачи, порядок работ и функции
участников деятельности по внедрению техноло-
гий информационного менеджмента.

Эти рекомендации хорошо дополняются Клас-
сификационным перечнем работ, выполняемых
в органах управления по документационному
обеспечению управления (1996 г.). В Классифи-
кационном перечне представлен наиболее полный
(по сравнению с предыдущими классификацион-
ными схемами) комплекс технологических описа-
ний видов работ по документационному обес-
печению управления, управленческих процедур,
составляющих полный цикл прохождения доку-
мента от его создания до сдачи на хранение. Пе-
речень можно рассматривать как определенную
модель функционирования службы документа-
ционного обеспечения управления.

Институтом также разработаны Межотрасле-
вые укрупненные нормативы времени на работы
по документационному обеспечению управления.
Они предназначены для расчета норм времени
и организации работы в службах документацион-
ного обеспечения управления (ДОУ), определения
трудоемкости работ, определения численности
работников и рекомендуются для применения в
любых организациях.

В настоящее время отдел ДОУ готовит ряд ме-
тодических рекомендаций по работе с электрон-
ными документами: 1) Рекомендации о порядке
учета, оперативного хранения и отбора на постоян-
ное хранение электронных документов, 2) Пере-
чень типовых управленческих электронных доку-
ментов федеральных органов государственной
власти с указанием сроков хранения, которые мо-
гут не дублироваться на бумажной основе.

Кроме этого, в плане 2004 года стоит работа
по созданию Методических рекомендаций по
разработке типовых номенклатур дел.

Институтом подготовлен комплекс нормативно-
методических документов по документированию
кадровой работы в управленческих структурах

различных форм собственности, обеспечению сох-
ранности кадровой документации и порядку пере-
дачи документов правопреемникам и на государст-
венное хранение.

Он включает Примерную инструкцию по
делопроизводству в службе кадров организации
с приложениями, Примерную номенклатуру дел
службы кадров и Перечень нормативных пра-
вовых актов.

По-прежнему много внимания уделяется воп-
росам оформления документов в соответствии с
государственными стандартами. За прошедшее де-
сятилетие подготовлены:

Методические рекомендации по оформлению
документов на основе ГОСТ Р 6.30-97 “Унифи-
цированные системы документации. Унифициро-
ванная система организационно-распорядитель-
ной документации. Требования к оформлению
документов” и “Организационно-распорядитель-
ная документация. Требования к оформлению до-
кументов”: Методические рекомендации по внед-
рению ГОСТ Р 6.30-2003.

Эти методические рекомендации предназначе-
ны для специалистов в области документацион-
ного обеспечения управленческой деятельности,
преподавателей и учащихся высших учебных заве-
дений, а также широкого круга архивистов, исто-
риков и работников аппаратов управления, инте-
ресующихся проблемами документирования уп-
равленческой деятельности и формирования ар-
хивного фонда на базе принятого стандарта.

Подготовленные в 1998 г. “Методические ре-
комендации по унификации текстов управленчес-
ких документов” позволяют решить следующие за-
дачи: упорядочить состав документов организа-
ции, унифицировать формы и тексты управлен-
ческих документов, сократить затраты на создание
документов за счет использования структуриро-
ванной информации, использовать унифициро-
ванные шаблоны текстов документов для компью-
терных автоматизированных систем делопроиз-
водства, ускорить процессы принятия управлен-
ческих решений.

Проведение ежегодной конференции
ВНИИДАД ежегодно проводит международ-

ную научно-практическую конференцию “Доку-
ментация в информационном обществе”. Подводя
итоги десятилетней работы конференции можно
с уверенностью сказать, что она стала местом кон-
такта ученых-документоведов и практиков, заин-
тересованных в современных методах организа-
ции делопроизводства на единой научно-методи-
ческой базе. Многие идеи и предложения, выска-
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занные и получившие одобрение общественности,
со временем получили практическое решение.

Сотрудники отдела ДОУ ведут активную пре-
подавательскую деятельность как на курсах От-
раслевой центр повышения квалификации
ВНИИДАД, так и в ВУЗах, готовящих специалис-
тов в области документоведения, являются науч-
ными руководителями дипломных работ и диссер-
тационных исследований.

Постоянно ведется консультационная работа.
Ежедневно к специалистам отдела поступают воп-
росы по ДОУ от сотрудников делопроизводствен-
ных и архивных отделов предприятий и органи-
заций различных форм собственности.

Заключение
XXI век – это век информации, новых инфор-

мационных технологий. Разумеется, документо-
ведение развивается с учетом этих факторов.
Однако необходимо серьезно поразмышлять, ка-
ким будет документоведение в ближайшем и отда-
ленном будущем. Мы находимся на пороге самых
революционных преобразований за период разви-
тия делопроизводства со времен петровского Ге-
нерального регламента. Появление электронного
документа, расширение сферы его использования
в управлении ставит множество теоретических и
практических вопросов, требующих быстрого
адекватного ответа. Специалисты ВНИИДАД на-
ходятся на переднем крае исследований в сфере
современного документоведения и имеют необхо-
димый научный потенциал для решения актуаль-
ных проблем в сфере ДОУ. Вместе с тем, учитывая
глобальный характер проблем, мы выступаем за
расширение международного сотрудничества, осо-
бенно с коллегами из Украинского и Белорусского
НИИ документоведения и архивного дела.

Перечень научно-исследовательских работ в
области документоведения, проведенных

ВНИИДАД в 1994–2004 гг.

1. Ларин М. В., Зеегер Т. Информация и доку-
ментация: Немецко-русский терминологический
словарь. – 1994.

2. Терещенко Л. С. Межотраслевые укрупнен-
ные нормативы времени на работы по документа-
ционному обеспечению управления: Сборник нор-
мативов. – 1994.

3. Чуковенков А. Ю. Рекомендации по доку-
ментационному обеспечению деятельности орга-
нов исполнительной власти (администраций кра-
ев, областей, городов федерального значения, орга-
нов местного самоуправления). – 1994.

4. Ларин М. В. Теория и практика информа-
ционного менеджмента в управленческих структу-
рах рыночной экономики: Научный доклад. – 1995.

5. Красавин А.С. Документационное обеспе-
чение управления кадрами: Аналитический об-
зор. – 1996.

6. Ларин М. В. Информационный менеджмент
в современных управленческих структурах: Мето-
дические рекомендации. – 1996.

7. Степанова Л. А. Классификационный пере-
чень работ, выполняемых в органах управления
по документационному обеспечению управления:
Классификационный перечень. – 1996.

8. Сокова А. Н. ГОСТ Р 6.30-97 “Унифициро-
ванные системы документации. Система органи-
зационно-распорядительной документации. Тре-
бования к оформлению документов”. – 1997. –
ГОСТ принят и введен в действие Постановлени-
ем Госстандарта России от 31 июля 1997 г. № 273.

9. Сокова А. Н. ГОСТ Р 51141-98 “Делопро-
изводство и архивное дело. Термины и определе-
ния”. – 1998. – ГОСТ принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта России от 27 фев-
раля 1998 г. № 28.

10. Сокова А. Н. Методические рекомендации
по оформлению документов на основе ГОСТ Р
6.30-97 “Унифицированные системы документа-
ции. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к
оформлению документов”. – 1998.

11. Сокова А. Н.  Унификация текстов
управленческих документов: Методические реко-
мендации. – 1998.

12. Ларин М. В. Документоведческие и архи-
воведческие  проблемы электронных документов:
Аналитический обзор. – 1999.

13. Ларин М. В. Электронные документы: Про-
грамма научных исследований (2001–2010). –
2000.

14.Ларин М. В. Подготовка проекта научной
концепции Федерального закона “О документа-
ции”. – 2001.

15.Красавин А. С. Документирование кадровой
работы в управленческих структурах различных
форм собственности, обеспечение сохранности
кадровой документации и порядок передачи до-
кументов правопреемникам и на государственное
хранение: Комплекс нормативно-методических до-
кументов. – 2002.

16.Сокова А. Н. Рекомендации по ведению
делопроизводства в организации. –2003.

17.Сокова А. Н. ГОСТ Р 6.30-2003 “Унифици-
рованные системы документации. Унифицирован-
ная система организационно-распорядительной
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Ірина Матяш
XV МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС АРХІВІВ “АРХІВИ, ПАМ’ЯТЬ І ЗНАННЯ”

документации. Требования к оформлению доку-
ментов”. – 2003. – ГОСТ принят и введен в дейс-
твие Постановлением Госстандарта России от 3
марта 2003 г. № 65-ст.

18.Сокова А. Н. Организационно-распорядите-
льная документация: Требования к оформлению
документов: Методические рекомендации по внед-
рению ГОСТ Р 6.30-2003. – 2003.

19.Ларин М. В. Исследование практики работы
с электронными документами в делопроизводстве
федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации: Аналитический обзор. – 2003.

20.Сокова А. Н. Методические рекомендации
по разработке типовых номенклатур дел. – 2004.

21.Ларин М. В. Нормативно-правовое и ме-
тодическое обеспечение электронного документо-
оборота на основе зарубежного и отечественного
опыта: Научный доклад. – 2004.

22.Рысков О. И. Подготовка перечня типовых
управленческих электронных документов феде-
ральных органов государственной власти с ука-
занием сроков хранения, которые могут не дубли-
роваться на бумажной основе: Перечень. – 2004.

Остання декада літа 2004 року ознаменувалася
для архівістів світу зустріччю у столиці Австрій-
ської Республіки, де в приміщенні Austria Centre
Vienna 23–28 серпня відбувся XV Міжнародний
конгрес архівів за загальною темою “Архіви, па-
м’ять і знання”. Створена 1948 року Міжнародна
рада архівів1 на всіх етапах своєї діяльності мала
своїм пріоритетним завданням встановлення, під-
тримання і зміцнення міждержавних зв’язків у га-
лузі архівної справи та всебічне сприяння збері-
ганню, охороні й захисту від будь-яких нещасних
випадків документальної пам’яті людства, а також
широкому використанню архівної інформації.
Міжнародні конгреси архівів, які відбувалися в
1950–1956 роках один раз на три роки, а після
1956 року – через чотири роки,  разом із Генераль-
ними асамблеями МРА визначали стратегічні пла-
ни діяльності міжнародної організації архівістів.

Понад півстоліття відокремлює Віденський
конгрес від першого, який відбувся у Парижі вліт-
ку 1950 року. Тоді у столиці Франції зібралися 350
представників архівної спільноти з 24 країн (серед
яких не було представників тодішнього Радянсько-
го Союзу, тим паче – українців2), щоб визначити
засади та завдання міжнародного архівного спів-
робітництва. Міжнародні архівні конгреси стали
місцем обговорення найскладніших проблем ді-
яльності архівів (бібліографія та термінологія, лі-
бералізація доступу до архівних документів, про-
фесійна освіта архівістів, еволюція і розвиток ар-
хівного законодавства тощо). На Віденський кон-
грес, де зібралися понад 2000 делегатів із 116 країн
світу, українська делегація прибула на чолі з Голо-
вою Державного комітету архівів України д. і. н.,
проф. Г. В. Боряком. Вперше за історію участі укра-
їнських архівістів у Міжнародних конгресах ар-
хівів3 вона мала значний представницький склад

якісно (керівництво Державного комітету архівів
України, директори центральних та обласних дер-
жавних архівів, наукового-дослідного інституту
архівної справи та документознавства) та кіль-
кісно (35 осіб) і була однією з найчисленніших.

Концепція організації конгресу базувалася на
тезі про розуміння ролі архівів, яка полягає не
лише в зберіганні “пам’яті”, а й поширенні знань
про неї. Адже зберігаючи “знання” і сприяючи їх
поширенню, архіви є медіатором між минулим і
нашими спогадами про нього, між минулим і май-
бутнім. Організатори конгресу прагнули обгрунту-
вати думку про те, що на сучасному етапі в умовах
активного формування інформаційного суспіль-
ства і системної трансформації історичної науки
значення архівів вийшло за межі їх усталеного
сприйняття як місць зберігання документної ін-
формації. Натомість поступово запроваджується
нове соціокультурне розуміння архівів як місць
“зберігання пам’яті”. Зрозуміло, що все нове вима-
гає осмислення і обговорення.

Відтак завданням наукової програми конгресу
стали пошуки відповідей на  питання: “Яку пам’ять
можна знайти в архівах?”, “Як виникає пам’ять?”,
“Що складає колективну пам’ять?”, “Чим відрізня-
ється індивідуальна пам’ять від колективної?”. Ви-
ходячи з цього, було визначено три блоки проблем:
1. Архіви і пам’ять (Поняття пам’яті; Ризики; Втра-
ти і відновлення; Віртуальна пам’ять). 2  “Архіви і
знання” (Професійна освіта і підвищення кваліфіка-
ції; Стандарти і передовий досвід; Наукові дослід-
ження). 3. “Архіви і суспільство” (На службі у су-
спільства; Робота з громадськістю і доступ; Правові
питання). На пленарних засіданнях, секціях та ко-
локвіумах у цьому контексті обговорювалися й інші
питання, однаково цікаві для архівістів різних кра-
їн: “Архіви, розпорошені війною і вітрами змін”,
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“Трансграничні проекти”, “Операбельність елект-
ронних мереж”, “Порядок доступу до документів
багатонаціональних корпорацій” тощо. У кожному
блоці проводилися семінари і майстер-класи. В
кількісному вимірі – це 156 сесій, зокрема перший
блок – 38 сесій, другий – 66, третій – 52. Крім того,
відбулося засідання 16 проблемних груп і семінарів,
круглих столів, робочих комітетів МРА4.

Загалом наукова програма включала понад 200
заходів, присвячених найрізноманітнішим пробле-
мам. З доповідями виступили близько 400 пред-
ставників різних країн світу. Серед доповідачів бу-
ли й українці: д. і. н., проф. Г. В. Боряк (“Електрон-
ні архіви в неелектронному суспільстві: з досвіду
України в створенні архівних інформаційних сис-
тем”), заслужений працівник культури України К.
Є. Новохатський (“Архіви колишньої Компартії
України: досвід інтеграції до державної системи
архівних установ”), д. і. н., проф. І. Б. Матяш (“Ар-
хіви України: презентація”), к. і. н. Г. В. Папакін
(“Переміщені архіви: спадщена поділеного світу”).

Розробленням програми керував спеціальний
Комітету у складі віце-президента МРА Лоренц
Міколецького, представника комісії з управління
Програмою Френсиса Блоуїна та Генерального
секретаря МРА Йоана Ван Албади.

Вперше в історії МРА у Відні було застосовано
новий інтерактивний формат відкритого конгресу,
запроваджений на численні пропозиції від регіо-
нальних відділень  МРА, секцій, комітетів та широ-
кого кола фахівців. Надавши максимальну можли-
вість всебічного спілкування і висловлювання ду-
мок, організатори конгресу прагнули того, щоб
учасники щодня робили крок до вирішення
проблеми найкращого упорядкування і зберігання
документів у межах  власних традицій.

Урочисте відкриття конгресу, в якому взяли
участь високі посадовці Австрійської держави та
видатні діячі науки і культури, відбулося у Віден-
ському Конгрес-центрі. У вітальному слові прези-
дент МРА, керівник Генеральної дирекції держав-
них архівів Іспанії, Еліза де Сантос Каналехо5 на-
голосила на важливості поспіль з виконанням нау-
кової і культурної програми встановлення особис-
тих контактів між колегами з різних країн світу,
адже досягнення головної мети МРА – відповідати
вимогам сучасного суспільства щодо його архів-
них інтересів – базується на розширенні доступу
до світового інформаційного простору, чому спри-
ятимуть дружні взаємини архівістів. Надію на те,
що Конгрес надихне репрезентантів архівної про-
фесії на постійне удосконалення задля блага су-
спільства висловив віце-президент МРА, генераль-
ний директор Австрійського державного архіву,

Лоренц Миколецький та уможливить ознайомлен-
ня їх з культурою і мистецтвом Австрії та її столи-
ці. Вдалою знахідою організаторів конгресу стала
участь у відкритті скрипкового квартету, твори сві-
тової класики у виконанні яких розпочали знайом-
ство з культурою Австрії.

Для виступів на пленарних засіданнях було за-
прошено відомих діячів різних сфер: політичних,
наукових, культурних, які мали власний “архів-
ний” досвід – дослідника австрійського сус-
пільства, аналітика “австрійської душі” Герхарда
Рота (25 серпня), праця якого “Архіви мовчання”
є відображенням історичної, політичної та су-
спільної пам’яті його країни; президента Авс-
трійської ліги з прав людини, голову правління
компанії Giro Credit, Фердинанда Лацина (24
серпня), журналіста і письменника з багатим
досвідом дипломатичної роботи та перекладацької
діяльності Івана Івані (26 серпня).

 Родзинкою першого пленарного засідання став
виступ біохіміка зі світовим ім’ям Ханса Туппі –
професора Віденського університету (1963–1994
рр.), екс-президента Австрійської академії наук,
федерального міністра науки та досліджень, відо-
мого своїми працями щодо дослідження складу і
функцій білків та пептидів, механізмів клітинного
дихання. Його доповідь торкалася безпосередньо
проблеми “Архіви і пам’ять”. Висунувши тезу про
три форми пам’яті (культурна, індивідуально-осо-
биста, генетична), вчений довів, що музеї і архіви –
це місця зберігання культурної пам’яті. Поетич-
ним порівнянням спогадів з клеєм, який допомагає
зберегти наше духовне життя, Ханс Туппі зробив
акцент на зв’язку архівів, пам’яті та духовності
кожного народу.

Насиченість наукової і культурної програми
передбачала вибір учасниками конгресу заходів,
тематика яких їх найбільше зацікавила. Члени ук-
раїнської делегації відвідали понад 50 секційних
засідань, семінарів і засідань робочих груп, у тому
числі – присвячених проблемам створення й функ-
ціонування електронних документів і електронних
архівів, проблемам запобігання природним і тех-
ногенним катастрофам, реституції переміщених
архівів, збирання й збереження “усної історії”, ав-
торських прав та інтелектуальної власності в ар-
хівній сфері, оцифрування документів, автомати-
зації архівів. Було також спілкування у колі ви-
пускників Французької школи хартій, до яких на-
лежить директор Центрального державного істо-
ричного архіву України в м. Києві Ольга Музичук,
обмін думками з представниками спілок архівістів
різних країн світу, участь у засіданні круглого сто-
лу “Блакитний щит-2004”, де обговорювалися
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проблеми міжнародної координації зусиль із
захисту світової культурної спадщини, “архівні”
вечірки з невимушеним спілкуванням із зарубіж-
ними колегами.

У рамках тематичного блоку “Архіви і пам’ять”
(рубрика “Приватні дослідження”) 25 серпня від-
бувся круглий стіл “Архіви колишніх комуніс-
тичних партій: доля і сучасний стан”, проведений
Володимиром Козловим (Російська Федерація),
Дарією Наленч (Польська Республіка), Ристи Са-
риєвою (Казахстан). Ця тематика, апробована на
першій Міжнародній конференції архівів Цент-
ральної і Східної Європи в польському містечку
Стара Весь у вересні 1995 р.6, викликала активне
зацікавлення представників країн посткомуністич-
ного простору. Глибокий аналіз ситуації, що скла-
лася навколо документів колишніх комуністичних
партій (зокрема – проблеми їх розсекречування),
містили доповіді керівників архівних служб Ро-
сійської Федерації члена-кореспондента РАН Воло-
димира Козлова та Польщі – професора Дарії На-
ленч. Важливі досягнення державної архівної
служби України, яка однією з перших завершила
процес інтеграції колишніх партійних архівів до
системи державних архівів і забезпечила пуб-
лічний доступ до них, висвітлив заступник Голови
Державного комітету архівів України Костянтин
Новохатський. Глибоко інформативні аналітичні
доповіді не лише окреслили коло досі не розв’яза-
них проблем щодо документів колишніх комуніс-
тичних партій, але й викликали дискусію. Обгово-
рювалася динаміка процесу інтеграції партійних
архівів до державної системи та його результати7.
Однак специфіка функціонування архівних служб
різних держав при спільності проблеми зумовлює
різний підхід до вирішення цих питань (зокрема
виділення до знищення колишніх “партійних до-
кументів”), що, власне, й показала дискусія.  “Над-
ідея” діяльності архівів на сучасному етапі, з чим
погодилися учасники засідання, полягає в розши-
ренні доступу до архівної інформації, якнайповні-
шому задоволенні суспільства, держави та грома-
дян у ретроспективній інформації.

Актуальним для українських архівістів було та-
кож засідання “Легальні та політичні проблеми.
Втрачені й переміщені фонди”, що відбулося за го-
ловуванням Дарії Наленч та Володимира Козлова.
Відзначалося, що проблему повернення документів
на міждержавному рівні досі вповні не вирішено.
Ситуація, що склалася, вимагає повноцінного ана-
лізу. Методику такого аналізу запропонувала амери-
канська архівістка Олени Даніельсон. Вона полягає
у відповіді на 20 запитань (доповідь якої мала ана-
логічну назву), зокрема: яка на даному етапі легаль-

на ситуація, якою є її правова основа? Ким були
генеровані переміщення: інституціями чи приватни-
ми особами? тощо. Лише правильне формулювання
питань, на думку доповідачки, уможливить пошук
шляхів для їх вирішення. Досить інформативним
був виступ відомої в пострадянських країнах аме-
риканської дослідниці Патриції Грімстед Кеннеді,
яка наголосила на необхідності розроблення типо-
логії архівних документів, адже не всі документи
можуть розглядатися як переміщені та репатріюва-
тися. В результаті обговорення проблеми одним із
шляхів її часткового вирішення учасники засідання
визнали міжнародну співпрацю зі створення довід-
ників та мікрофільмів.

Надзвичайно цікавим був круглий стіл “Архіви
та історичні дослідження: зв’язок, що вимагає нау-
кового визначення?” (блок “Архіви і знання”, руб-
рика “Наукові дослідження”) 25 серпня. У ньому
взяли участь відомі архівісти: Марко Караззі, Бру-
но Галланд, Крістофер Кічінг, Герман Румшьотель,
Євген Старостін, Губерт Вайс. Йшлося про нові від-
повіді на старе запитання про роль архівіста в істо-
рії та взаємини між архівістом та істориком. На при-
кладі ситуації навколо цієї проблеми в Німеччині,
Франції, Італії, Польщі, Великобританії, Росії учас-
ники круглого столу визначили місце, яке повинен
займати архівіст сьогодні – передусім дієвої особи
в процесі створення і зберігання пам’яті.

У зв’язку з актуалізацією етичних проблем у
діяльності архівістів окреме засідання 26 серпня
блоку “Архіви і знання” в рубриці “Стандарти і
передовий досвід” було присвячене застосуванню
Етичного кодексу МРА. Розроблений 1991 р., цей
важливий для архівної спільноти документ вос-
таннє переглядався 1995 р.8 Диспутанти круглого
столу “Застосування Етичного кодексу МРА:
досвід і виклики” Карен Бенедикт, Івоне Бос-Ропс,
Діана Карлісле, Маргарет Турнет обговорили пи-
тання про впровадженння в різних країнах Етич-
ного кодексу. Наголошувалося на ствердженні пра-
ва на закритість інформації, що зумовлює етичну
норму – не допускати архівістами зловживання
інформацією. Відзначалося, що в сучасних умовах
архівісти мають стати партнерами зі спеціалістами
комп’ютерних технологій. В дискусії прозвучала
також думка, яка хвилювала корейських архівістів,
про те, що норми Кодексу іноді не корелюють з
вимогами до діяльності державних службовців.
Йшлося про необхідність змін і доповнень до ко-
дексу після широкого ознайомлення з ним в мережі
Інтернет (www.ARMA.org).

На засіданні робочої групи з розроблення між-
народного проекту “Архіви і права людини” роз-
глядалися методологічні засади та практичні ас-
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пекти створення бази даних й підготовки довід-
ника про архіви репресивних режимів у різних
країнах світу у XX ст. До участі в цьому проекті
було запрошено українську сторону.

Спеціальний колоквіум архівів Центральної
Європи, ініційований керівником Товариства угор-
ських архівістів доктором Ласло Сьогі, 26 серпня
присвячувався ознайомленню зі структурою та
завданнями архівних служб, унікальними фонда-
ми, проблемами та завданнями архівів різних
країн. У засіданні взяли участь представники това-
риств і об’єднань архівістів з Австрії, Греції, Ні-
меччини, Латвії, Польщі, Румунії, України, Угор-
щини, Чехії, Словаччини. Завдяки попередньо
розісланим анкетам виступи учасників колоквіума
були чітко структуровані, відображали широке ко-
ло питань і були надзвичайно інформативними.
Про систему архівних установ України доповідала
д. і. н., проф. І. Б. Матяш, виступ якої було зустрі-
нуто архівною громадськістю зі щирим зацікав-
ленням, про що свідчили питання в кулуарах, ос-
кільки за браком часу під час засідання дискусії
не велися. Вперше проведене комплексне ознайом-
лення з архівною системою різних країн сприяло
ширшій поінформованості асоціацій архівістів що-
до роботи колег, встановленню нових контактів
та  засвідчило необхідність обміну думками у тако-
му форматі. Під час конгресу відбувся ряд інших
робочих зустрічей відділень, секцій, комітетів та
робочих груп МРА. Важливе значення для розвит-
ку міжнародного співробітництва в галузі архівної
справи мали: Конференція Європейського
відділення МРА (23 серпня), де йшлося про
організацію міжнародного архівного тренінгу,
формування електронного інформаційного масиву
“Спільна архівна спадщина”, плану дій щодо
попередження катастроф, удосконалення
експертизи цінності документів; 5-та Загальна
конференція Євразійського відділення МРА (27
серпня), на якій досягення в архівній сфері
репрезентували керівники архівних служб Азер-
байджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії,
Молдови, Монголії, України, Росії  та країн-спо-
стерігачів – Латвії, Литви, Естонії, Польщі. На кон-
ференції прийнято рішення про проведення Кон-
сультатвної ради керівників архівних служб –
учасниць співдружності Незалежних Держав у ве-
ресні 2005 року в Києві.

Особливістю конгресу стала “Архівна кав’яр-
ня” (“архівний салон”), організована  редакцією
галузевого журналу МРА “Кома”, де за кавою, в
затишній атмосфері, збиралися учасники конгресу
для обговорення новинок архівної літератури. Те-
матична палітра засідань була досить широкою:

“Кохання в архіві (романтичні історії про кохання
в зібраннях скандинавських і китайських архівів)”
(24 серпня), “Архіви та архівна проблематичка в
Центральній Європі” (24 серпня), “Архіви і права
людини” (25 сепрня), “Архіви Франції” (25 серп-
ня), “Архіви і корінні народи” (26 серпня), “Архі-
ви Росії” (26 серпня). Окремі відкриті засідання
тематично співвідносилися з випусками журналу
“Кома”.  Кожна зустріч включала коротку презен-
тацію, супроводжувану запитаннями і відповідя-
ми, обговоренням і дебатами.

Надзвичайною активністю й результативністю
відзначалася діяльність виставкового центру Кон-
гресу, де було продемонстровано досягнення у га-
лузі технічного оснащення архівів, зокрема, новіт-
ньої репрографічної техніки, засобів консервації,
реставрації, оцифровування й мікрофільмування
в ФРН, США, Чехії та інших країнах.

Учасникам Конгресу гостинно відкрили двері
австрійські архіви. Було організовано екскурсії до
Австрійського державного архіву, Австрійської на-
ціональної бібліотеки, Австрійської медіатеки,
Німецького архіву документації австрійського
опору, Міського та земельного архіву Відня.

Окремою подією стала Генеральна ассамблея
МРА, яка відбулася 27 та 28 серпня. На її порядок
денний було висунуто кілька серйозних питань:
стратегічні пріоритети на майбутні роки; новий
статут, який дозволить створити ефективнішу
структуру МРА, затвердження нової шкали член-
ських внесків, затвердження нагород за видатні
заслуги. Після постатейного обговрення й голосу-
вання було прийнято нову редакцію Статуту Між-
народної ради архівів та ухвалено ключові доку-
менти: “Стратегія і пріоритети сфери МРА”, Реко-
мендації Міжнародній раді архівів та Резолюції
Конгресу. Основний акцент у діяльності МРА як
міжнародної організації архівних установ і архі-
вістів в ухвалених документах переносився на від-
повідальність архівістів за збереження архівів як
“серця інормаційного суспільства” і публічний до-
ступ до культурної спадщини народів світу та
ефективне їх реагування на стрімко змінювані кон-
цепції управління інформацією в сучасному світі.
На підвищення соціального рейтингу професії ар-
хівіста спрямовувалася висловлена в рекоменда-
ціях ідея запровадження Всесвітнього дня архівів.

Культурна програма Конгресу передбачала оз-
найомлення учасників з традиціями Відня, його
культурою і мистецтвом. Незабутнє враження
справив, зокрема, органний концерт у Віденському
соборі св. Штефана, організований секцією архівів
церков і релігійних організацій. Твори Йогана
Себастьяна Баха, Пауля Хіндеміта, Цезаря Франка
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і Франца Шмідта виконав відомий австрійський
органіст Йозеф Бьок. З традиціями австрійських
виноробів учасники конгресу мали змогу познайо-
митися на святі молодого вина – Хойріген у затиш-
ному ресторані в Нойштоф ам Вальде. Блискучий
вечір в історичній атмосфері провели учасники
конгресу в Парадній залі Віденської Ратуші під час
Віденського балу “Конгрес танцює” 27 серпня.

Підсумком Віденського конгресу стала, пере-
дусім, констатація його блискучої організації, яка
забезпечила повноцінне виконання наукової про-
грами, всебічне обговорення важливих для світо-
вої архівної спільноти проблем, встановлення
дружніх контактів між архівістами різних країн.
Успіху конгресу сприяла злагоджена діяльність
всіх комітетів і служб та спонсорська підтримка
багатьох австрійських установ і організацій. Кон-
грес засвідчив тенденцію підвищення статусу пра-
цівників архівних установ, позитивні зрушення в
будівництві та реконструкції архівних споруд, по-
силення уваги до архівної освіти, і водночас став
стартом новим здобуткам у галузі архівістики.

1 Структура МРА включає Міжнародний конгрес архівів,
Генеральну асамблею МРА, регіональні відділення МРА,
Виконавчий комітет, галузеві комітети, комісії, робочі групи,
Міжнародну конференцію “Круглого столу архівів”.

2 Напередодні Конгресу, 7 лютого 1950 р., Голова Комітету
з запрошень і Голова програми МРА директор архівів Франції
Шарль Бребан надіслав запрошення начальнику архівної

служби УРСР С. Д. Пількевичу до участі в роботі форуму.
Але українські архівісти фактично були ізольовані від між-
народних контактів. Лише в період “хрущовської відлиги”,
в лютому 1956 р., відбувся вступ УРСР до МРА. Саме тоді
де-юре розпочалася міжнародна української архівної служби.

3 Українські архівісти брали участь у Міжнарожних конг-
ресах архівів починаючи від III МКА (1956, серпень) у складі
1–5 осіб. У вересні 1975 р. у Києві було проведено XVI Між-
народну конференцію Круглого столу архівів.

4 Українські архівісти в період між XIV і XV МКА входи-
ли до складу таких професійних комітетів: Комітету з право-
вих питань (Г. В. Папакін), Комітету з архівного обладнання
та устаткування в зоні помірного клімату (Т. А. Клименко),
Комітету з професійного навчання (І. Б. Матяш), Комітету з
архівів науки, медицини та технології (Л. А. Дубровіна). На
XV МКА йшлося про запровадження нової структури МРА
без професійних комітетів.

5 Традиційно президентом МРА на період між конгресами
обирається представник країни, де відбувався останній конг-
рес. XIV МКА відбувся 21–26 вересня 2000 р. іспанському
місті Севілья.

6 Детальніше див.: Матяш І. Б. “Colloquia Jerzy Skowro-
nek dedikata” у розвитку міжнародного співробітництва
архівістів // Студії з арх. справи та документознавства. – 2002.
– Т. 8. – С. 210–214.

7 Наведемо окремі кількісні показники:  в Україні нині
на таємному зберігання залишилося 0,17 % документів, у
Молдові – 1%, у Казахстані – 5%,  в Киргизстані – 50%, а в
Російській Федерації – 60%.

8 Обидві редакції Кодексу перекладено українською мо-
вою. Останню див.: Хрестоматія з архівознавства: Навч. по-
сіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім “КМ
Академія”, 2003. – С. 398–401.

Евгений Старостин
ТАЙНОПИСЬ В СИСТЕМЕ АРХИВОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

В своей работе с архивными документами ар-
хивисты нередко сталкиваются с трудностями опи-
сания и использования криптографических
текстов, выполненных посредством измененного
письма и предназначенных лишь посвященным1.
Обращение за советом к старым и новым учебни-
кам по архивоведению России и стран СНГ, к
сожалению, ничего не дает. Ни одной страницы
не уделили тайнописи и авторы фундаментального
труда “Источниковедение” (М., 1998). Чтобы как-
то заполнить существующий пробел, автор систе-
матизировал имеющийся у него материал, пола-
гая, что он будет полезен архивистам. Тайнопись
в принципе – это метод секретной передачи инфор-
мации. Совокупность тайнописных документов
образует особую разновидность источников, гене-
тически связанных с тем или иным крупным ви-
дом: делопроизводственным, эпистолярным, ме-
муарным и т. д. Узкое понимание термина значи-
тельно расширяется, как только мы приводим его
определение: “криптография (тайнопись) – это

наука о секретном письме, изучающая методы,
приемы и системы шифровки и дешифровки
текста”.

Несмотря на то, что историки неоднократно
обращались к тайнописным источникам А. Н. По-
пов, Э. Флейснер –  фон-Востровиц, Н. П. Лихачев,
Е. Ф. Карский, М. Н. Сперанский, В. Н. Щепкин,
М. А. Осоргин, В. Л. Янин, А. В. Вишнякова,
П. А. Лавровский, М. Шангин, Н. В. Энговатов,
Е. Б. Черняк, Е. П. Подъяпольская, А. А. Архипов,
Р. А. Симонов, З. П. Перегудова, Е. В. Старостин,
М. Н. Костомаров, Т. А. Соболева, А. А. Турилов,
А. П. Ненароков, Д. Б. Павлов, А. В. Бабаш,
Г. П. Шанкин, И. А. Русецкая, Деластель, Ланж
и Сударт, Живьерж, Пратт Флетчер, Болдуин,
Сакко, Эйрод А. Мюллер, Д. Кан и др.2, эта тема
как в теории, так и в практике архивоведения ос-
тается открытой3. Криптографические проблемы
сложны для архивоведческого и источниковедчес-
кого анализа, поскольку требуют глубоких и все-
сторонних знаний в различных областях гумани-
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тарных и точных наук: истории, вспомогательных
исторических дисциплин, лингвистике, филоло-
гии, информатике, криминалистике, психологии,
математике и др. Практики-криминалисты прово-
дили исследования различных типов тайнописи
главным образом в служебных целях. Ими раз-
работана тщательная методика расшифровки и де-
шифровки письменных текстов, но она носила зак-
рытый характер и редко становилась достоянием
публики. Между тем этот особый источник, остав-
шийся в виде зашифрованного письма, депеши,
послания, плана, отчета, воспоминаний и т. п.,
часто имеет исключительное значение по содер-
жащейся в нем ценной информации. Уже то, что
из зашифрованных материалов можно получить
сведения, не предназначавшиеся для публичного
обнародования, которые составитель по тем или
иным причинам пытался скрыть, значительно уве-
личивает их познавательную ценность.

Метод кодирования информации мог исполь-
зоваться в различных сферах общественной
жизни. Прежде всего, стоит выделить государст-
венную деятельность: внешнеполитическую, воен-
ную, внешней и внутренней безопасности и про-
чее, в рамках которой спецотделы (первые, особые
отделы) широко использовали средства тайно-
писи. Эта разновидность источника, естественно,
редко сохранялась для будущих поколений. Как
правило, документы, составленные посредством
тайнописи, по достижении результата и истечении
установленного должностными инструкциями
срока уничтожались, а шифры заменялись други-
ми. Достаточно широко видами тайнописи поль-
зовались представители различного рода оппози-
ционных движений: от раскольников, религиоз-
ных сектантов, масонов до радикальных револю-
ционеров и борцов против существующего строя.
Революционные демократы, народники, эсеры,
меньшевики, большевики и анархисты уделяли
большое внимание конспирации. По причине вне-
запных арестов, проверок, зачисток и т. п. в руки
государственных органов попадало определенное
количество текстов тайнописи в отобранных за-
писных книжках, в письмах, дневниках. Они
дополняли материалы следствий (протоколы доп-
росов), сохранившиеся дела по процессам; до-
вольно часто секретные шифры сообщали прово-
каторы, которые имелись в каждом общественном
движении, партии, революционных кружках. Не
следует сбрасывать со счетов и уголовный эле-
мент, создавший целую систему тайнописи и да-
же свою азбуку.

История тайнописи теряется в веках. Выскажем
предположение, что желание скрыть содержание

документа, послания, письма, договора, клятвы
и т. п. было одной из причин создания письмен-
ности, которая в силу своей сложности предна-
значалась сначала для узкого круга доверенных
лиц. В Древнем Египте перевод устной речи в пи-
сьменную приобретал магический смысл, и текс-
ты, написанные иероглифическим письмом, счи-
тались священными. Многие письменные памят-
ники эпохи “глиняных архивов” остались не рас-
шифрованными, так как ученые не обнаружили
ключей для дешифровки. Древние авторы в рас-
сказах о деяниях спартанского полководца Ли-
сандра описывали применяемый им цифровой ап-
парат по дешифровке. Этот простейший, но хит-
роумный прибор, представлявший собой два оди-
наковых цилиндра, под названием “Сцитала” во-
шел в историю. Когда на “мудреный” текст не хва-
тало времени, древние греки писали послание на
деревянной дощечке, которую затем покрывали зе-
леным воском. На нем писали любой текст, не
привлекавший внимание. Первыми, однако, при-
менили систему шифрования, базирующуюся на
замене букв цифрами, если верить Суэтону (Sue-
tone), римляне. Юлий Цезарь изложил изобретен-
ный им способ шифрования в своих “Записках
о галльской войне”. О секретных депешах упоми-
нает Тит Ливий в своем сочинении “История Рима
от основания города”; с правилами составления
секретного письма знакомит Полибий4. В восточ-
ных сказках “Тысячи и одной ночи” подчеркива-
лась важность владения тайнописью. Особенно
любили прибегать к тайнописи средневековые
писцы, образцы творчества которых можно об-
наружить в национальных архивах и библиотеках
стран Западной Европы. В период Ренессанса и в
последующее время разрабатывалась более или
менее законченная система шифровки и де-
шифровки текстов. Издаются пособия, учебники,
а со второй половины ХІХ века во многих военных
учебных заведениях были введены учебные курсы
по занятию тайнописью5.

В Киевской Руси тайнопись появилась однов-
ременно с письменностью. Одно время использо-
вали глаголицу для тайной переписки. Некоторые
ученые, начиная с Е. Ф. Карского, А. Ф. Вишня-
ковой, М. Шангина, мнение которых разделяет и
автор этой статьи, полагали не без оснований, что
глаголица, составленная на основе греческих каб-
балистических знаков, представляла один из ви-
дов магического письма. Из русской церковной
истории хорошо известен так называемый “тара-
барский язык”, который длительное время упот-
реблялся раскольниками, усовершенствованный
ими впоследствии. Отдельные его разновидности
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встречаются даже в наше время. В древнерусской
письменности для обозначения тайного письма
употребляли особые термины: “хвиоть” или “фи-
оть” (цифровая система), “еффата”, применявшаяся
к акростиху. На внутренней стороне переплетов,
в конце или в начале рукописей писцы часто мас-
кировали тайными знаками свое имя. М. Н. Спе-
ранский, сделавший немало для становления
нашей профессии, в своем труде “Тайнопись в
юго-славянских и русских памятниках письма
Энциклопедия славянской филологии” (Л., 1929. –
Вып. 3, 4.) проанализировал становление русской
тайнописи. Его исследование дополняет ранее из-
данная монография “Дипломатическая тайнопись
времен царя Алексея Михайловича” (СПб., 1853),
принадлежавшая перу известного историка и ар-
хивиста А. Н. Попова. По эпохе Петра Первого
и его последователей Архив внешней политики
Российской империи в буквальном смысле напич-
кан “цифирной азбукой6”. В недрах правительст-
венного аппарата зарождается криптографическая
служба, которая в своих разработках ничуть не
уступала аналогичным службам, возникшим в это
время в странах Западной Европы. В царской ох-
ранке работали умелые специалисты и частые
провалы революционеров были делом их рук7.
Много потрудились над созданием законспириро-
ванной системы переписки революционеры всех
мастей: от декабристов до большевиков. Особого
мастерства достигли меньшевики, создавшие чуть
ли не профессиональную криптографическую
службу, над расшифровкой текстов которых ло-
мали головы как царские, так и советские крип-
тографы. Активно работала мысль в этом направ-
лении у русских военнопленных, оказавшихся в
немецких, да и не только немецких, тюрьмах и
лагерях. Кодирование информации в компьютерах
тоже можно отнести к природе этого явления.
Словом, как только возникает ситуация, когда
обстоятельства жизни вынуждает действующие
лица использовать тайное письмо, сразу же
появляется и возможность его применения. На
“шифрах подполья” автор и хочет в большей сте-
пени остановиться, поскольку за исключением
небольшой главы в книге Т. А. Соболевой “Исто-
рия шифровального дела в России” (М., 2002), что-
то обобщающее по этому вопросу трудно найти.

Итак, автора данной статьи в меньшей степени
интересует криптография, развившаяся в прави-
тельственных канцеляриях, генеральных и войс-
ковых штабах, в офисах крупных ведомств, преж-
де всего в министерствах иностранных и внут-
ренних дел, в службах государственной безопас-
ности. Будучи историком социальных движений,

намереваемая в большей степени остановиться на
изучении приемов тайнописи, используемый в
борьбе против государства различными оппози-
ционными и революционными силами. То есть,
оставим в стороне “криптографию автоматичес-
кую” (Criptographie automatique) специалистам,
которые по роду своей деятельности обязаны ею
заниматься постоянно, и обратимся к “крипто-
графии ручной” (Criptographie manuel).

В практике “ручного шифрования” известны
два основных метода. Первый состоит в переме-
щение букв, слов в тексте, влекущее изменения их
порядка при написании. В этом случае сами буквы
не подвергаются никаким изменениям. Второй ме-
тод оставляет порядок букв прежним, но они за-
меняются условными знаками (другими буквами,
цифрами, знаками). Первый метод в историю
криптографии вошел под названием “метод
транспозиции” (перестановки). И второй, как “ме-
тод замены” букв, слов условными знаками с сох-
ранением первоначального порядка написания.
В истории русской тайнописи второй метод
получил большее распространение.

Классическим примером применения первого
метода является берестяная грамота, обнаружен-
ная на Неревском раскопе в 1952 г. На ней наца-
рапаны две строчки букв к сожалению, с несо-
храненным правым концом:

“НВЖПСНДМКЗАТСЦТ
  ЕЕЯИАЕУАААХОЕИА...”
На первый взгляд – абсолютная бесмыслица. Но

при чтении по вертикали получается связная, хотя
и неоконченная фраза: “невежя писа, недума каза,
а хто се цита...” тот... Конец предложения домыс-
ливает каждый сам. К “методу транспозиции”
можно отнести также способы написания слов
в обратном порядке или в зеркальном отражении.

Второй метод предполагает замену букв текста
буквами другого алфавита, например, кириллицу
глаголицей или греческим алфавитом. “Пермская
азбука”, изобретенная Стефаном Пермским в XIV в.,
является прекрасным примером русской средне-
вековой тайнописи8, использования условных зна-
ков и т. д. Знаменитая азбука декабриста Бестужева
(принципы составления которой были позаимст-
вованы у Полибия) исправно послужила не одно-
му поколению заключенных в царских тюрьмах
при перестукивании. Метод был на удивление
прост: алфавит делился на шесть рядов, каждый
из которых состоял из пяти букв. Соответственно
нужная буква имела свой ряд и номер в ряду9. Во
второй половине XIX в. этот метод шифровки, но
уже с помощью текста книги (“книжных шифр”),
получил широкое распространение. Прием очень
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эффективен и труднодоступен для расшифровки.
Им пользовались многие революционеры – (народ-
ники, социал-демократы) – выходцы в большинс-
тве своем из привилегированных сословий, на-
читанные и культурные, которым не составляло
особого труда знать наизусть многие стихотво-
рения Пушкина, Лермонтова, Бестужева, Нек-
расова, отрывки из романов Тургенева, Чер-
нышевского, Достоевского и пр. Меньшевики в 20-
е годы XX в., например, широко использовали
стихотворения М. Ю. Лермонтова: “Дума”, “Три
пальмы”, и “Воздушный корабль”. При отсутствии
ключа расшифровать текст послания, письма
практически было невозможно. Тем более, что по-
сылавший криптограмму, как правило, усложнял
задачу для жандармов: сменой шифра, вводом в
первый столбец ключевого слова (т. н. “лозунга”),
началом прочтения, например, не с первой страни-
цы, а с третьей, четвертой, пятой и т.д., или исклю-
чением из текста твердых или мягких знаков.
Зашифрованная буква обозначалась дробью, где
числителем служил номер строки, знаменателем
место в ней буквы. Разными путями жандармы
получали ключи от ходивших шифров. Иногда им
помогали сами революционеры, обнародовавшие
использованные шифры. Книга П. И. Розенталя10

“Шифрованное письмо”, опубликованная накану-
не Первой русской революции, в меньшей степени
сыграла роль “криптографического образования
революционеров”, а помогла жандармским де-
шифровщикам эффективней прочитывать рево-
люционную переписку.

Автору этих строк в аспирантские годы удалось
расшифровать конец народнической “Программы
революционной пропаганды”, составленной Алек-
сандром Кропоткиным (братом Петра Кропотки-
на), и отправленной им за границу своему другу
и учителю П. Л. Лаврову в журнал “Вперед”.
П. Л. Лавров не напечатал ее в журнале, поскольку
она, вероятно, для него была слишком револю-
ционной. Однако вполне возможно, что письмо
с программой он и не получил. Послание, скорее
всего, было перехвачено жандармами и вместе
с программой послужило важной уликой на подго-
товлявшемся суде над П. А. Кропоткиным, кото-
рый должен был состояться в 1878 г. (“Процесс–
193”). В Третьем отделении царской канцелярии
так и не смогли прочитать сохранившийся шифр:
8/6 7/6 5/12 1/12 9/12 1/12 2/6 3/6 6/6 2/1 8/3 1/15
10/11 4/2... 11/4 6/2 16/1 2/6 6/9 2/11 1/14 1/8. 1/28
1/6 1/1 2/2. 4/3 1/1 3/3... 1/5 2/1 5/5 6/5 1/4 2/2 3/2
1/10. 1/8 2/8. 1/7 3/15 5/9 6/9 5/9. (Разделительные
знаки проставлены – А. К.) Не расшифровали его
и последующие исследователи, так как не знали

ключа11. А. Кропоткин, полагая, что его письма
за границу будут читаться в царской охранке, ос-
тавил, уезжая из Цюриха, своему духовному нас-
тавнику и учителю Л. Л. Лаврову в качестве ключа
известные слова Татьяны из романа А. С. Пуш-
кина – Евгений Онегин”: “Довольно, встаньте.
Я должна Вам объясниться откровенно...” и т. д.12.
После нашей расшифровки конец “Программы”
читается так: “Кроме того, непрактично задевать
царя. Надо всячески обходить этот вопрос, обру-
шиваясь всею тяжестью на правительство и гос-
под – слова, которые по всей Руси каждому извест-
ны. Можно задевать царя только в тех единст-
венных случаях, когда ход беседы неожиданно
приводит к необходимости или выгородить его (и,
следовательно, косвенно восхвалить) или отнести
и его к той же ШАЙКЕ КРОВОПИ/Й/ЦЬ народ-
ных, но и тогда весьма полезна сдержанность.
Вредного в таком не упоминании о царе нет ровно
ничего. Слети только правительство и господа и
царь сам УБЕРЕТСЯ ТУДА, ГДЕ ЕГО и с
СОБАКАМИ НЕ СЫЩЕШ /Ь”. (Расшифрованные
слова выделены мною - Е. С.) Во втором слове
Александр пропустил “й”. Последние два слова
расшифровываются как “он сышеш”. Взяв первую
и вторую буквы в восьмой строчке: “Онегин, я
тогда моложе...”, Александр ошибся (шифровал
по памяти) и, конечно, он имел в виду вторую и
третью – “не”. Отсутствие в названном монологе
“щ” вынуждает его сослаться на “ш”. В конце сло-
ва он опускает “ь”. Проверить правильность проч-
тения можно только, если читатель обратиться
изданию “Евгения Онегина” середины XIX в.13.

Модификация этой системы была активно
использована членами кружка “чайковцев” в 70-
х годах ХIХ века. Например, для шифровки необ-
ходимо было запомнить, не записывая, 10 слов:

Пустынной Волги берега
Чернеют серых юрт рядами
Железный финогеша Щебальский...
Эти перефразированные слова взяты из стихо-

творения Рылеева: “Пустынной Лены берега чер-
неют темных юрт рядами...”. “Каждая буква, – как
впоследствии вспоминал П. Кропоткин, – обозна-
чалась словом и местом буквы в слове. П было
11, У было 12, С было 13 или 51, или 07 (10 слово,7
буква). Буквы часто встречающиеся, как Е или А,
обозначались, как видно, разно: 32, 34, 42, 72, 86
или 02 для Е и 36, 74, 88, 04 для А”. Чтобы
запутать дешифровку текст писался сплошь,
вставляя время от времени ненужные пары, как
26, 27, 28, 29, 20 и т. п. Не зная ключа, прочитать
этот текст тогда было невозможно (Кропоткин П. А.
Записки революционера. – М., 1966. – С. 329–330).
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Тайнопись в системе архивоведческого знания
занимает особое место. Общеизвестно, что
зашифрованные бумаги государственных
учреждений составляли ничтожную часть от
общего объема, поступавших на хранение дел, так
как согласно ведомственным инструкциям, они,
как правило, уничтожались. Документы, рожден-
ные в сфере т. н. “бытовой тайнописи”, по терми-
нологии В. П. Козлова, наоборот, тщательно со-
хранялись в архивах карательных учреждений.
Источники их поступления были разные: немалый
объем эпистолярной тайнописи в полицейские
учреждения попадал из почтового ведомства,
которое, нисколько не смущаясь, занималось пер-
люстрацией переписки подданных Российской
империи. В архиве Третьего отделения импера-
торской кацелярии сохранился значительный
комплекс таких писем, полученных из Петербург-
ского почтамта в 60-е годы ХIХ в. (ф. 109, оп. 149,
д. 170, 118 лл.); не меньше их поступало после
арестов, обысков квартир и т. п.

В типологии информации, передаваемой с по-
мощью тайнописи, можно выделить такие направ-
ления: оппозиционное, представленное участни-
ками всего спектра антимонархического движе-
ния, религиозное – от ортодоксального правосла-
вия до различных сектантских групп, масонов и
т. п., зарождающееся экономическое, и, наконец,
бытовое (в узком понимании этого слова) – лю-
бовные послания, письма, записки, закодирован-
ные дневниковые записи, отправленные обраще-
ния к будущим потомкам и т. п.). При получении
новых документов архивист ни в коем случае не
должен из этой разновидности источников соз-
давать искусственные коллекции. Даже если на-
хождение среди дел засекреченной документации
станет поводом для более длительной невыдачи
документов для работы. Принцип недробимости
фонда должен свято соблюдаться. Правильно ука-
зать дату (иногда специально искаженную), верно
атрибутировать источник, определить место его
написания и т. п. требует больших знаний от ар-
хивиста. Указывая информационные характерис-
тики дел, архивист обязан в аннотации сообщить
и метод дешифровки текста или его части. Оста-
вим в стороне документы, с которых еще не снят
гриф секретности и обратимся к тем, которые уже
давно лежат в исторических хранилищах. Так в ар-
хивах Третьего отделения царской канцелярии, Де-
партамента полиции, судебных ведомств и т. п.
царской России (а также и за рубежом в Гуверов-
ском, Бахметьевском и др. архивохранилищах
США) находятся множество непрочитанных до-
кументов: зашифрованные записки (Богомолова,

П. Кропоткина и др.), записные книжки (В. Засу-
лич, И. Мышкина), многочисленная корреспон-
денция революционеров всех мастей от народ-
ников, анархистов до большевиков.

Между тем отдельные издания исторических
памятников содержат ошибки, вошедшие в
историографическую традицию. Некоторые из них
курьезны и вызваны отсутствием опыта работы
с источниками. Так, записки тверского купца
Афанасия Никитина в Индию “Хожение за три
моря” заканчиваются словами “Ги помозi рабу
своему”. Сокращенное слово “Господи” с титлом
наверху издатели прочитали как тюркское слово
“гир”. Л. В. Черепнин, М. Н. Тихомиров, А. А.
Зимин, В. П. Любимов, С. О. Шмидт, В. П. Козлов
и др. приводили в своих книгах десятки примеров
подобных ошибок, в том числе и в результате
неверно прочитанных криптографических запи-
сей. Обратимся к примерам из собственной ис-
следовательской практики. В Библии в гл. 25 -
“Исход” Моисей получает указание от Господа:
“Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два
локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя,
и высота ему полтора локтя; и обложи его чистым
золотом, изнутри и снаружи покрой его; и сделай
наверху вокруг него золотой венец (витый); и
вылей для него четыре кольца золотых и утверди
на четырех нижних углах его: два кольца на одной
стороне его, два кольца на другой стороне его;
сделай из дерева ситтим шесты и обложи их
(чистым) золотом; и вложи шесты в кольца, по
сторонам ковчега, чтобы посредством их носить
ковчег. И положи в ковчег Откровение, которое Я
дам тебе14”. Это место читали многие, но не обра-
тили внимание на то, что одним из значений слова
“ковчег” – было “ларь”, “сундук”, в котором
хранили и наиболее ценные документы. В странах
христианской традиции слово “ларь” использова-
лось для обозначения место хранения документов,
т. е. “архива”. “Ларь Святой троицы” представлял
собой архив, находящийся в Пскове. Эти примеры,
конечно, не из области “чистой” тайнописи.
Опровергнуть методы дешифровки, представлен-
ные тем или иным ученым, столь же сложно, как
и доказать их правильность. Трудно поверить из-
раильскому математику доктору Элии Рипсе,
заявившему, что ему удалось разгадать тайный код
Библии15.

При криптоанализе зашифрованных текстов
необходимо отдавать себе отчет в фрагментарнос-
ти сохранившихся документов (большинство из
них было уничтожено), в исключительной важ-
ности содержащейся в них информации, подлин-
ность (или ложность) которой обязательна должна
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подтверждаться данными из других источников,
в сложности определения авторства, даты и места
составления документа, указания на которые из-
за опасения перехвата сознательно опускались. И,
наконец, криптограмма, как никакой другой ар-
хивный документ, отражает уровень развития
научно-технической и методической мысли,
подтверждая тем самым тезис о культурной сос-
тавляющей каждого памятника. При подготовке
публикации документов тайнописи, во избежание
снижения информативной значимости памятника,
целесообразно издавать их в кругу других “родст-
венных” источников, обязательно указывая метод
дешифровки.

Следующие поколения, к сожалению, будут
лишены значительного пласта источников, кото-
рые в настоящее время рождаются и исчезают
в процессе вторжения новых компьютерных тех-
нологий в современную жизнь. Телефон, который
в XX веке называли “вором истории”, уже сейчас
представляется детской игрушкой по сравнению
с тем монстром на электронных носителях, кото-
рому доверили сохранение, обработку и исполь-
зование большей части национальной докумен-
тальной памяти. Рост числа документов тайно-
писи применительно к общему объему создавае-
мых документов, свидетельствует о неблагополу-
чии общества, и наоборот, сокращение сферы
применения криптографии говорит об ослаблении
социальной и внешнеполитической напряжен-
ности. Однако человечество никогда не освобо-
дится от привычки засекречивать информацию,
предоставляя будущим исследователям определять
ее мотивы. Для архивистов, которые претендуют
на то, чтобы называться докторами человеческой
памяти, крайне важно, чтобы эта разновидность
источника была принята, расшифрована, пра-
вильно описана и доведена до пользователя16.
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левой может служить пособием для хранителей архивов, ко-
торые в своей повседневной работе сталкиваются с тайно-
писью. Но оно недостаточно, поскольку не охватывает всего
опыта, который накопили отечественные исследователи и ко-
торый, к сожалению, разбросан по многочисленным публи-
кациям.
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Як уже повідомлялося в попередньому номері
“Студій з архівної справи та документознавства”1,
з 21 травня 2003 р. в УНДІАСД діє спеціалізована
вчена рада К.26.864.01 з правом приймати до роз-
гляду та проводити захисти дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук за
двома спеціальностями: 07.00.06 – історіографія,
джерелознавство та спеціальні історичні дисцип-
ліни; 07.00.10 – документознавство, архівознавст-
во. Слід зазначити, що спеціальність 07.00.10 є
новою в номенклатурі наукових спеціальностей,
встановлених ВАК України, а спецрада
К.26.864.01 першою в країні отримала право на
проведення захисту дисертацій за цією спеціаль-
ністю. Хоча спеціалізована вчена рада в УНДІАСД
функціонує лише другий рік, однак її діяльність
вже здобула позитивну оцінку з боку архівістів,
документознавців, наукової громадськості. Її від-
криття Голова Державного комітету архівів Ук-
раїни Г. В. Боряк охарактеризував як один з ваго-
мих здобутків архівної галузі України за останній
час2. Враховуючи помітний інтерес фахівців до
діяльності спеціалізованої вченої ради та її зна-
чення в оцінюванні професійної кваліфікації нау-
ковців вищого рівня і дотримуючись принципів
демократизму і гласності, маємо намір і надалі ре-
гулярно у “Студіях з архівної справи та докумен-
тознавства” й в інших профільних часописах ін-
формувати наукову громадськість про її роботу та
чергові захисти дисертацій у ній.

У липні-листопаді 2004 р. відбулося п’ять за-
сідань спеціалізованої вченої ради, проведено
захисти чотирьох дисертацій, прийнято до попе-
реднього розгляду три дисертації, по кожній з яких
призначено експертні комісії з метою встановлення
їхньої відповідності вимогам, встановленим ВАК
України.

Так, 7 липня 2004 р. у спецраді відбувся захист
дисертації Купченко Віри Петрівни “Науково-
методичні засади комплектування державного
архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва)”
(науковий керівник – д. і. н., проф. Матяш І. Б.;
офіційні опоненти – д. і. н., проф. Слободя-
ник М. С. та к. і. н. Степченко О. П.; провідна ус-
танова – Інститут історії України НАН України).

На підставі аналізу історичних джерел та нау-
кової літератури в дисертації досліджено науково-
теоретичні засади комплектування державного ар-
хіву, з’ясовано форми і зміст його роботи з юри-
дичними та фізичними особами – джерелами
комплектування. У ній проаналізовано

нормативно-методичну базу державного архіву
з комплектування, визначено її концептуальні
відмінності у радянський період (1962–1991 рр.)
та в період державної незалежності України (після
1991 р.). Тут же обґрунтовано виокремлення трьох
основних етапів у процесі комплектування Дер-
жавного архіву м. Києва: 1) 1960–1970-ті роки,
коли мета, завдання, зміст і форми його роботи по
комплектуванню визначалися директивними вка-
зівками архівних відділів МВС УРСР, пізніше –
Архівного управління при Раді Міністрів УРСР;
2) 1980-ті роки, коли значно поглибилося співро-
бітництво архіву з органами виконавчої влади сто-
лиці України; 3) 1990-ті роки – діяльність його в
умовах нової законодавчої бази України як неза-
лежної держави і демократизації архівної справи.
Дисертантка розкрила особливості комплектуван-
ня Державного архіву м. Києва в різні періоди,
форми й методи його роботи з установами, в тому
числі й з тими, що виникли в останнє десятиліт-
тя – комерційними структурами, акціонерними
товариствами тощо, а також типо-видовий склад
документів, що надходили на державне зберігання.
Нею визначено напрями подальших наукових до-
сліджень у сфері архівознавства та подано прак-
тичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення
комплектування державних архівів України, зокре-
ма на вдосконалення понятійного апарату, онов-
лення підходів до критеріїв і принципів експертизи
цінності документів у процесі роботи з джерелами
комплектування із підприємств і установ недер-
жавної форми власності тощо.

Того ж дня відбувся захист дисертації Філіп-
пенка Ростислава Ігоревича з теми “Життя, гро-
мадська діяльність і науково-історична спадщина
професора Харківського університету Є. К. Рєдіна
(1863–1908 рр.)” (науковий керівник – к. і. н., доц.
Куделко С. М.; офіційні опоненти – д. і. н., проф.
Масненко В. В. та к. і. н., доц. Палієнко М. Г.; про-
відна установа – Інститут української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського
НАН України).

Наукова новизна і цінність дисертації визна-
чаються тим, що вона є першим в українській
історіографії комплексним дослідженням, що ба-
зується на широкому колі різноманітних опублі-
кованих і неопублікованих джерел (включаючи й
архівні та музейні), громадської та науково-істо-
ричної діяльності відомого українського та росій-
ського історика, дослідника пам’яток візантійської
та давньоруської культури, церковних пам’яток

Сергій Зворський
У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ УНДІАСД
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Слобожанщини професора Харківського універ-
ситету Єгора Кузьмича Рєдіна. Дисертант всебічно
проаналізував коло наукових інтересів історика,
його працю в Харківському історико-філологічно-
му товаристві і на посаді завідувача Музею витон-
чених мистецтв та старожитностей, внесок вче-
ного у наукове вивчення українського іконопису,
в підготовку та роботу ХІІ та наступних Архео-
логічних з’їздів, обґрунтував суспільну значущість
багатьох досліджень Є. К. Рєдіна, які не втратили
наукової цінності й дотепер. Ним відтворено ос-
новні віхи життя Є. К. Рєдіна, його становлення
як історика, педагога і громадського діяча, фор-
мування світогляду вченого. Докладний аналіз
історіографії питання дав йому можливість визна-
чити малодосліджені аспекти різнобічної наукової
праці Є. К. Рєдіна, оцінити внесок вченого у ро-
зроблення проблем пам’яткознавства та культури
України.

22 вересня 2004 р. у спеціалізованій вченій раді
в УНДІАСД відбувся захист дисертації Вербового
Олексія Вікторовича “Наукова та педагогічна
діяльність Василя Базилевича (1892–1943)”
(науковий керівник – д. і. н., проф. Казьмир-
чук Г. Д.; офіційні опоненти – д. і. н., проф. Вой-
цехівська І. Н. та к. і. н., доцент Тарасенко О. О.;
провідна установа – Інститут історії України НАН
України).

На основі значного кола архівних документів,
більшість з яких уперше введено до наукового
обігу вперше та інших джерел автор всебічно до-
слідив життєвий шлях, наукову та педагогічну
працю українського історика 1910–1930-х років,
професора Київського університету, історіографа
і краєзнавця, одного з фундаторів вітчизняного де-
кабристознавства Василя Митрофановича Бази-
левича. У дисертації всебічно проаналізовано
джерелознавчу базу і стан наукової розробки пи-
тання в сучасній історіографії. В контексті склад-
них соціально-політичних процесів, які відбува-
лися в Україні у вказаний період, дисертант про-
стежив і обгрунтував рушійні чинники еволюції
наукових і соціально-політичних поглядів вченого,
реконструював основні віхи його життєвого шля-
ху, запропонував, хоча й певною мірою умовну,
періодизацію основних етапів його життя і науко-
вої творчості. ним виокремлено основні напрями
досліджень історика, визначено особистий внесок
В. Базилевича в становлення і розвиток як україн-
ського декабристознавства, краєзнавства і спеціа-
льних історичних дисциплін, так і радянської істо-
ричної науки в цілому. Автор спробував порівняти
основні висновки В. Базилевича з декількох до-
сліджуваних ним наукових проблем з підсумками

вивчення їх в аналогічних наукових працях інших
істориків – його сучасників. Наукова новизна ди-
сертаційного дослідження О. В. Вербового поля-
гає не тільки в залученні до наукового обігу невідо-
мих досі архівних документів, у виявленні та укла-
денні найповнішої бібліографії наукових праць
історика-декабристознавця, у заповненні однієї з
лакун у становленні й розвитку української істо-
ричної науки в 20–30-ті рр. ХХ ст.

20 жовтня 2004 р. відбувся захист дисертації
Віслобокова Кирила Асеновича “Права, за якими
судиться малоросійський народ (1743): джерело-
знавчий та кодикологічний аналіз” (науковий ке-
рівник – д. і. н., проф. Боряк Г. В.; офіційні опонен-
ти – д. і. н., проф. Дубровіна Л. А. та к. і. н. Стар-
ченко Н. П.; провідна установа – Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка).

Дисертацію присвячено всебічному джерело-
знавчому та кодикологічному аналізу однієї з най-
більш відомих пам’яток з історії українського пра-
ва – “Правам, за якими судиться малоросійський
народ” (1743). Цей проект універсального кодексу
для Гетьманщини підготовлено спеціальною
кодифікаційною комісією, що працювала протягом
15 років (1728–1743) і складалася з правників –
представників козацької старшини, духовенства,
міщанства. Уперше в історіографії пам’ятка роз-
глядається як об’єкт дослідження практичного
джерелознавства; на її прикладі дисертант запро-
понував модель комплексного опрацювання істо-
ричних джерел законодавчого характеру. В основу
його методики покладено розуміння подвійної
природи документального джерелознавства як
наукової дисципліни, а також три класичні етапи
джерелознавчого дослідження: контекстний струк-
турний аналіз, зовнішня і внутрішня критика дже-
рела. На підставі документального комплексу,
частково уперше запровадженого до наукового
обігу, у дисертації проаналізовано процес створен-
ня й функціонування пам’ятки в контексті право-
вої культури Гетьманщини, висвітлено питання
джерел Кодексу, проаналізовано його внутрішню
будову, всебічно розкрито його інформаційний по-
тенціал як історичного джерела. Проведено коди-
кологічний аналіз та подано описи всіх наявних
рукописів “Прав”. Текст пам’ятки за автентичним
списком опубліковано дисертантом у 1997 р. Поєд-
нання власне історичних, джерелознавчих і пра-
вових наукових методик разом із залученням па-
ралельних джерел інших видів відкриває перспек-
тивний шлях до міждисциплінарних узагальнень.

За підсумками всіх чотирьох публічних за-
хистів дисертацій, які за своєю актуальністю, тео-
ретичною і практичною значущістю,
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самостійністю розв’язання конкретного наукового
завдання, за методологічним інструментарієм,
змістом і стилем відповідають вимогам п. 13 “По-
рядку присудження наукових ступенів і присвоєн-
ня вчених звань”, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 644,
спеціалізована вчена рада К 26.864.01 присудила
дисертантам О. В. Вербовому, К. А. Віслобокову,
Р. І. Філіппенку науковий ступінь кандидата істо-
ричних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіо-
графія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни, а В. П. Купченко – за спеціальністю
07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Загалом упродовж діяльності спеціалізованої
вченої ради в УНДІАСД за спеціальністю 07.00.06
захищено 9 дисертацій, за спеціальністю 07.00.10 –
одна (В. П. Купченко, яка стала першим в Україні
фахівцем, хто захистив кандидатську дисертацію
за спеціальністю “документознавство, архівознав-
ство”). Тематика захищених у спецраді дисертацій
свідчить про переважання персонологічних дже-
релознавчих досліджень про українських вчених
кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – істориків,
архівістів, архівознавців, педагогів, громадських
діячів, більшість з яких були свого часу незаконно
репресовані, а їхні імена й наукові здобутки в ми-
нулі десятиліття здебільшого незаслужено замов-
чувалися з відомих ідеологічних причин (В. М. Ба-
зилевич, В. І. Веретенников, М. С. Грушевський,
Є. К. Рєдін, В. О. Романовський).

Показово, що більшість здобувачів вченого сту-
пеня є діючими працівниками в системі Держком-
архіву України (Ф. А. Винокурова, Т. А. Климен-
ко, В. П. Купченко, І. М. Мага, Н. П. Павловська)
або ж колишніми співробітниками архівів, які,
проте, продовжують активно співпрацювати з ар-
хівними установами (Т. Ю. Люта, нині на вик-
ладацькій роботі в Національному університеті

“Києво-Могилянська академія”, К. А. Віслобоков,
нині науковий співробітник Інституту держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України). Та-
ким чином, спеціалізована вчена рада К.
26.864.01 виконує насамперед функцію органу
державної атестації результатів наукової праці зад-
ля формування наукового і науково-педагогічного
кадрового потенціалу вищої кваліфікації саме для
архівної і документознавчої галузей України,
суспільний попит на який, як свідчить повсякден-
на практика, є досить високим. Інші пошукачі, які
захищали свої дисертації у спецраді (О. В. Вер-
бовий, В. П. Тельвак, Р. І. Філіппенко), є виклада-
чами вищих навчальних закладів України, з якими
УНДІАСД підписав угоди про співпрацю. Досить
широкою є й географія міст, в яких працюють по-
шукачі, Київ (6 дисертантів), Вінниця, Дрогобич,
Харків, Черкаси.

Не можна не відзначити наукову вимогливість,
принциповість й активну участь в засіданнях усіх
без винятку членів спеціалізованої вченої ради.

Принагідно зазначимо, що всі шість дисертан-
тів, які захищали свої наукові праці у спецраді
К.26.864.01 у грудні 2003 – березні 2004 рр.
(Ф. Винокурова, Т. Клименко, Т. Люта, І. Мага,
Н. Павловська, В. Тельвак3 ), вже отримали видані
їм за постановами президії ВАК України дипломи
кандидатів історичних наук.

1 Зворський С. Перший рік діяльності спеціалізованої
вченої ради із захисту дисертацій в УНДІАСД // Студії з арх.
справи та документознавства. – К., 2004. – Вип. 11. –
С. 273–275.

2 Боряк Г. В серці суспільства чи на маргінезі суспільних
потреб? // Архіви України. – 2004. – № 1–2. – С. 25.

3 Зворський С. Перший рік діяльності спеціалізованої
вченої ради із захисту дисертацій в УНДІАСД // Студії з
арх. справи та документознавства. – К., 2004. – Вип. 11. –
С. 273–275.

Ірина Матяш
НОВИЙ ПОЛЬСЬКИЙ ПІДРУЧНИК З АРХІВІСТИКИ

(Halina Robotka. Wprowadzenie do archiwistyki. – Тоrun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja
Kopernika, 2003. – 160 s.)

Важливою проблемою, пов’язаною з організа-
цією архівної освіти, є створення сучасного нав-
чально-методичного комплексу (навчальні про-
грами, підручники, хрестоматії, посібники з за-
гальних та спеціальних курсів тощо) для вищої
школи, орієнтованого на підготовку висококвалі-
фікованих фахівців, які завтра прийдуть до архі-
вів. Велике значення при цьому має професійність
авторів таких праць, оригінальність їхнього ба-
чення стратегії і тактики підготовки архівістів

ХХІ ст. У багатьох аспектах проблеми підготов-
ки кваліфікованих кадрів для архівних установ
є спільними в країнах Центральної і Східної Євро-
пи. Оголошений Генеральною дирекцією держав-
них архівів Польщі конкурс на підготовку підруч-
ника з архівознавства засвідчує серйозність став-
лення до цієї проблеми в Польщі. Необхідність ак-
тивізації підготовки підручників та навчальних по-
сібників зумовлена динамічним розвитком на су-
часному етапі польської архівістики, внаслідок чо-
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го зросло зацікавлення професією архівіста й шир-
ше запроваджено архівні спеціальності в польсь-
ких університетах.

Відтак праця досвідченого архівознавця і ви-
кладача Університету Миколая Коперника в Тору-
ню Галини Робутки “Wprowadzenie do archiwistyki”
(Торунь, 2003), що стала помітним внеском у поль-
ське підручникотворення, має інтерес не лише ло-
кальний. На наше переконання, вона цікава як для
“не-польських” викладачів з точки зору концепції
і структури, так і для “не-польських” студентів з
огляду на її високу інформативність і загальнос-
вітовий контекст.

Підручник з архівістики Галини Робутки забез-
печує пропедевтичний курс вступу до спеціаль-
ності – чи не найвідповідальніший у “формуванні”
майбутніх архівістів, ознайомленні їх з обраним
фахом. Згідно з жанром, у ньому коротко й систе-
матично (але не “елементарно”)1, викладено вступ-
ний матеріал до курсу архівознавства, що стане
сходинкою до глибшого опанування науки. Водно-
час з огляду на свою комплексність він має ширше
читацьке призначення – від випускників середніх
шкіл, що стоять перед вибором шляху, до аспіран-
тів. Саме на це орієнтована структура видання.
Вона включає 6 розділів, які охоплюють питання
організації підготовки архівістів у Польщі й зару-
біжних країнах (розділ I), теоретичні проблеми ар-
хівістики як науки – предмет, об’єкт, методи до-
слідження (розділи II, III), висвітлюють розвиток
архівної термінології (розділ IV), практичні пи-
тання діяльності архівів з історичним екскурсом
(розділ V), детально репрезентують архівну поль-
ську та зарубіжну бібліографію (розділ VI).

Досить переконливо інкорпоровано до загаль-
ного тексту факультативний, на перший погляд,
розділ I, присвячений підготовці архівістів у світі.
Він дає уявлення про соціальну значущість архів-
ної професії в різних країнах, а програми підготов-
ки архівістів у 28 вищих навчальних закладах Ав-
стрійської Республіки, Болгарії, Великобританії,
Італії, Іспанії, Росії, Словенії, Угорщині, Чехії,
Фінляндії, Франції та інших країнах, вміщені
в окремому параграфі, засвідчують спільність
засадничих ідей архівної освіти в Європі.

Інформативно насичений історичний екскурс
архівної освіти в Польщі показує тяглість традицій
та знайомить з особливостями підготовки архівіс-
тів на різних етапах розвитку польської архівіс-
тики. Початок університетської підготовки архівіс-
тів у Польщі, як зазначає автор, сягає другої поло-
вини XIX ст. Тоді існувало два університетські
центри архівної освіти – Краків та український
Львів. Саме Львівський університет Яна Казимира

дав польський архівній освіті одне з перших
яскравих імен – Станіслава Кентржинського, який
написав дисертацію у Кракові, а згодом очолив
Архів давніх актів і Головний архів давніх актів
у Варшаві. Згадано й інших перших викладачів
архівістики: Станіслава Крижановського, Владі-
слава Семковича, Карела Бучека, Станіслава
Кентржинського, які водночас мали великий прак-
тичний досвід роботи на чолі великих архівів. Ли-
ше в 1919–1920 академічному році розпочалося
викладання архівістики в Варшавському універ-
ситеті. Згодом  навчання архівістів було організо-
вано в Любліні (Станіслав Пташицький), Вільні
(Річард Мініцькій), дещо пізніше – в Познані (Йо-
зеф Пачковський), в Кракові, Торуні, Варшаві до
1951 р. відкрито спеціальні кафедри архівістики
та  організовано окрему архівну спеціалізацію: То-
рунь (1951), Вроцлав (1971), Познань (1972).

Для порівняння подано мережу вищих навчаль-
них закладів, у яких готують нині польських архі-
вістів. Це – Гданьський, Ягелонський, Марії Скло-
довської-Кюрі в Любліні, Вармінсько-Мазурський
в Ольштині, ім. Адама Міцкевича в Познані,
Шленський в Катовіцах, Миколая Коперника
в Торуню, Варшавський, Вроцлавський універ-
ситети,  Католицький університет Любецький.
Важливу роль в організації особливо післядиплом-
ної освіти відіграє Товариство архівістів польсь-
ких, яке проводить курси підвищення кваліфікації
для архівістів-практиків.

“Світовий контекст” архівної освіти представ-
лено в найширшому часовому і територіальному
вимірі: від Школи хартій у Парижі (1821) до су-
часних університетських центрів Болгарії, Чехії,
Словаччини, Німеччини, Угорщини, України. До
найстарших “самодіяльних архівних шкіл” відне-
сено Інститут археографічний (правильно – архео-
логічний) у Петербурзі (1894), однак не згадано
про Московський, Київський та Одеський архео-
логічні інститути, та, власне, такої деталізації що-
до висвітлення архівної освіти в зарубіжних краї-
нах для підручника не вимагалося.

 У розділі II проаналізовано напрями та особли-
вості розвитку архівістики як наукової дисципліни,
починаючи від часу її конституювання. Наведено
чотири, прийняті в історіографії, періоди розвитку
архівістики: XVI ст. – зародження архівістики; XVI–
XVIII ст. – “початки” архівістики; XIX ст. – роз-
вій архівістики як наукової дисципліни; XX ст. –
поглиблення предмету дослідження, розвитку
і вдосконалення дослідницьких методів, залучення
методів інших наук. Важливо, що польська архі-
вістика розглядається в загальносвітовому контек-
сті. Це відкриває можливість виокремити її спільні



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

252

риси та специфіку. Автор слушно стверджує, що
XIX ст. для архівістики як дисципліни і архівної
практики було часом створення її фундаменталь-
них засад, розроблення методів і процедури роботи
з документами, започаткування наукового доробку,
вироблення концепції функціонування архівів як
інституцій. XX ст. принесло розвиток дослідни-
цьких методів, посилення зв’язку з науковою
інформацією, створення сучасного архівного опи-
су, пристосованого до потреб динамічного поступу
комп’ютеризації, спроби уніфікації архівної термі-
нології, передусім через опрацювання архівних
словників.

На думку автора, про “самостійність польської
архівістики” можна говорити з 1918 р. Вона знахо-
дилася тоді у досить складній ситуації, зумовленої
неоднаковою організацією і розміщенням поль-
ських архівів, низьким рівнем наукової і профе-
сійної підготовки архівістів, помітним впливом ар-
хівної практики окупаційних держав, перенесеної
через архівістів-практиків. “Оновленню” поль-
ської архівістики сприяло приєднання в 1918 р.
до групи старших архівістів представників  нової
генерації, які значно швидше реагували на вимоги
вітчизняних архівів, та створення нових осередків
у Варшаві, Львові, Кракові, Любліні, Познані. На
тлі синтез щодо розвитку світової архівістики, Га-
лина Робутка пропонує власну періодизацію поль-
ської архівістики, в якій виокремлює такі етапи:
1) 1918–1952 рр. – етап “молодості” польської ар-
хівістики, впродовж якого в процесі взаємодії  тео-
рії та практики вироблялися наукові методи архі-
вістики; 2) 1950–1980-і рр. – етап “дозрівання”,
коли польська архівістика розвивалася  в умовах,
притаманних країнам соціалістичного блоку, відір-
ваних від впливів світової архівістики, однак мала
поважні досягнення: створення численних архів-
но-наукових осередків, збільшення дослідників ар-
хівної  проблематики, приріст наукового доробку
та розвиток напрямів досліджень, вироблення ар-
хівної термінології; 3) 1990-ті рр. – етап “комп’ю-
теризації” і запозичення архівістикою методів ін-
формаційних наук, розширення підготовки кадрів,
створення архівних осередків, проведення науко-
вих конференцій.

Надзвичайно важливим для перших кроків зна-
йомства з архівістикою як наукою є розділ III, у
якому розглянуто загальні та спеціальні методи
досліджень, застосовувані в архівістиці. До групи
методів адаптованих з історії, бібліотекознавства,
наукової інформації, науки з організації та управ-
ління (яких більше) віднесено методи: функціо-
нального аналізу, історичний, історично-структур-
ний, системного аналізу, методи інформаційних

наук, методи спостереження, статистичний, порів-
няльний і соціологічний. Особливу увагу зосеред-
жено на “власних” методах архівістики: методі ре-
конструкції архівного комплексу та методі істо-
рично-систематичному. Відзначено, що вивчення
архівотворчих процесів ґрунтується на аналізі п’я-
ти окремих фаз формування комплексу: 1) ство-
рення документації і формування взаємодії між
документами; 2) створення канцелярських оди-
ниць і взаємодія між ними; 3) створення реєстра-
тур (класифікація документації, канцелярських
покажчиків); 4) процес відбору; 5) архівне опра-
цювання. Наголошено, що опрацювання старших
документальних комплексів вимагає розв’язання
двох широких завдань: з’ясування певної органі-
зації, структури, компетенції, порядку функціону-
вання творців комплексу (з урахуванням усіх змін)
та реконструкція первісного внутрішнього укладу
комплексу. При реконструкції новіших комплексів
дещо змінюється перебіг наукового дослідження.
Вивчення актотворчих процесів починається з ви-
вчення надходження інформації в структурних
осередках, у тісному зв’язку з їхніми основними і
територіальними компетенціями. У випадку най-
новіших комплексів використовується іноді й ме-
тоди науки організації та управління, що полегшує
порядкування фактів і компонування з них цілого,
представлених графічно в схемах і кресленнях. Де-
тальний аналіз методів архівістики не лише дає
уявлення про специфіку архівознавчих дослід-
жень, а й допомагає майбутнім архівістам усвідо-
мити важливість наукового підходу до таких до-
сліджень.

Розділ IV становить собою термінологічний
довідник засадничої архівної лексики і включає
32 поняття: архівістика (розуміється як галузь
діяльності архівів і одночасно – самостійна дис-
ципліна, об’єктом якої є накопичення, підготовка,
опрацювання і удоступнення архівних ресурсів);
архів (типи: архіви публічні – самостійні інституції,
призначені для постійного зберігання, опрацюван-
ня, удоступнення документальних ресурсів орга-
нів влади, відомств, публічних установ; архіви дер-
жавні – призначені для опіки над ресурсами орга-
нів влади та державних інституцій; архіви само-
врядування – інституції з подібними до державних
архівів завданнями, але віднесеними лише до ре-
сурсів самоврядування; архіви громадські – самос-
тійні інституції або осередки з завданнями, подіб-
ними до державних архівів: архіви партій, то-
вариств, господарчих установ, костьолів та ін.; ар-
хіви приватні –особисті, родинні, родинно-маєт-
кові, маєтків земських, маєтків рицарських, фі-
нансових фірм, торгових фірм, промислових
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фірм); екстрадиція архівних матеріалів (переда-
вання, приймання документів в міжнародних сто-
сунках); канцелярія, матеріали архівні, методи по-
рядкування в архіві (реєстратурний або канцеля-
рійний, структурно-організаційний, схематично-
предметний, функціональний); комплекс архів-
ний; опрацювання архівне (класифікація); покаж-
чики архівні (інвентар архівний, інвентар ана-
літичний та сумарний, інвентар картковий і книж-
ковий, інвентар реальний та ідеальний, путівники,
опис інформаційний) та ін. З точки зору україн-
ського читача цей розділ цікавий тим, що подає
архівні “універсалії” у розумінні польської архівіс-
тики, дає підстави для порівняння дефініцій,
тлумачення понять і термінів у різних країнах.

Розділ V “Розвиток архівів, функції та організа-
ція” містить нарис розвитку польської архівістики
на тлі всесвітньої історії архівів. На відміну від
господарчих, адміністративних, урядових та дип-
ломатичних архівів у кіммерійській державі (Ум-
ма, Ніпур, Лагаш), сірійських, перських, єгипет-
ських, грецьких, римських архівів (хоч постання
самого терміну в Європі пов’язано з XIII ст.) по-
чатки історії польських архівів не вивчено док-
ладно через брак джерел. Зазначено, що початки
польських архівів слід шукати в половині XII ст.,
у момент збільшення кількості документів, але про
окремі архіви (костьольні, князівські, міські) для
зберігання документації можна говорити лише
в другій половині XIII ст. А поняття про архівістів
та архіваріусів як осіб, що мають під своєю опікою
архіви, викристалізовується в XVII ст. Унаочню-
ють викладений у розділі матеріал численні таб-
лиці, схеми, фотодокументи.

Практичне значення мають два параграфи роз-
ділу “Функції архівів” та “Організація архіву”. До
засадничих завдань архівів віднесено накопичен-
ня, підготовку (зберігання та забезпечення від за-
гроз зовнішніх і внутрішніх), опрацювання (студія
вступна, виокремлення або зцілення комплексів,
експертиза), порядкування (вибір методу поряд-
кування і укладання внутрішнього комплексу – се-
рії, під серії, класи і одиниці також надання сигна-
тури архівної), створення опису архівного на підс-
таві комплексу (вступ до інвентарю або внесення
даних про утворювача до програми комп’ютерної)
і на підставі одиниці архівної (інвентаризація, нині

замість традиційної в програмі комп’ютерній ),
створення опису архівного на інших позиціях
структури ресурсу (створення інших покажчиків)
і удоступнення архівних документів (служба удо-
ступнення може оперувати інструментами пошу-
ковими, так званими архівними покажчиками, під-
готовленими в результаті опрацювання ресурсу).

У параграфі “Організація архіву” окреслено
структурні підрозділи архіву та їхнє призначення.

Дуже детально подано у розділі VI архівознавчу
літературу як польську, так і зарубіжну: бібліогра-
фічні покажчики, словники, підручники, часописи
та продовжувані видання, путівники, словники
біографічні та енциклопедичні. Якщо для польсь-
кого студента, кому передусім призначено підруч-
ник, така інформація має дидактичний характер,
то для українського читача вона має ширший ін-
терес, оскільки знайомить з видавничою діяльніс-
тю польських архівів і коротко характеризує окремі
видання, як центральні (Archeion, Archivista Polski,
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne, Biuletyn
Wojskowej Sluzby Archiwalnej, Biuletyn Archiwum
Polskiej Akademii Nauk), так і регіональні: Бюле-
тень відділу Товариства Архівістів Польських
в Познані (від 1993 р.), Краковський річник архів-
ний (від 1995 р.),  Miscellanea історично-архівна
(з 1985 р., Варшава), Надварцянський річник іс-
торично-архівний (від 1994 р.), Плоцький історич-
но-архівний річник (від 1995 р.), Познанський
архівно-історичний річник (з 1993 р.), Праці
історично-архівні (з 1993 р.), Річник історично-
архівний (від 1979 р.), Щецінський інформатор
архівний (з 1978 р.), Зшитки архівно-історичні
(Катовіци,  від 1998 р.), Теки архівні. Серія нова
(від 1998 р.)

Кожен розділ супроводжується більшим чи
меншим списком літератури для самостійного чи-
тання і поглибленого вивчення питання.

Таким чином, завдяки чіткій структурі, логіч-
ному викладу матеріалів, комплексному підходу
до їхнього висвітлення, підручник задовольняє по-
ставлену дидактичну мету і водночас слугує меті
інформаційній, оскільки дає уявлення про минуле
і сучасне польських архівів, їх функції, організа-
цію, видавничу діяльність.

1 Див. : Философский энциклопедический словарь. – М.,
1983. – С. 540.
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Ростислав Романовський
СТУДІЇ З АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА:

СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЗМІСТУ
(Т. 1–11)

У 1996 р. Українським державним науково-
дослідним інститутом архівної справи та докумен-
тознавства започатковано видання фахового нау-
ково-теоретичного часопису “Студії з архівної
справи та документознавства”.

Видання включено до переліку Вищої атес-
таційної комісії України № 1 наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук
(постанова Президії ВАК України від 8 вересня
1999 р. № 01-05/9; “Бюлетень ВАК України”,
1999, № 4).

У систематичному покажчику представле-
но зміст 11 томів часопису, що вийшли у 1996–
2004 рр.

Бібліографічний матеріал покажчика система-
тизовано за тематичними розділами відповідно
рубрикації часопису. До розділу ХІІ включено
матеріали конференцій, опубліковані у п’ятому та
шостому томах “Студій”.

I. Архівна справа: історія та сучасність
II. Теорія і методика архівознавства
III.Джерелознавчі галузі знань
IV. Документознавство: історія, теорія, прак-

тика
V. Історія установ, товариств і об’єднань
VI. Історія міст і сіл у світлі архівних документів
VII. Огляди архівних фондів
VIII. Видатні архівісти України. Персоналії
IX. Архівознавство за кордоном
X. Публікація архівних документів
XI. Архівні відкриття
XII. Матеріали конференцій
XIII. Бібліографія. Рецензії. Інформація. Хро-

ніка
XIV. Ювілеї
XV. Некрологи
XVI. Наші консультації
1. [Вітальні листи з нагоди 5-річчя УДНДІАСД

від Кабінету міністрів України, Головархіву Украї-
ни, НАН України та ін.]. – 1999. – Т. 4. – С. 5–16.

2. Про внесення змін до Закону України “Про
Національний архівний фонд і архівні установи”:
Закон України від 13 груд. 2001 р. № 2888-ІІІ. –
2002. – Т. 8. – С. 5–16.

3. Табачник Д. Вступне слово. – 2003. – Т. 9. –
С. 5–6.

I. Архівна справа: історія та сучасність
4. Архіви Дніпропетровщини: історія та сучас-

ність, проблеми та рішення [До 75-річчя Держав-
ного архіву Дніпропетровської області] / Г. Дани-
льченко, Т. Ібрагімова, Т. Коновалова, Д. Мешков,
О. Садовська. – 1996. – Т. 1. – С. 21–27.

5. Видання УДНДІАСД / Упоряд. А. Воли-
нець. – 1999. – Т. 4. – С. 30–32.

6. Гісцова Л. Київський центральний архів дав-
ніх актів: перший етап діяльності. – 2002. – Т. 8. –
С. 29–36.

7. Делеган М. Проблеми реституції документів
в умовах Закарпаття. – 1996. – Т. 1. – С. 28–29.

8. Діденко Л. Документальна фондова колекція
Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело
краєзнавчих досліджень. – 2004. – Т. 11. – С. 42–54.

9. Довбищенко М. Єпархіальні архіви Україн-
ської Церкви литовсько-польської доби: історична
доля та шляхи реконструкції. – 2001. – Т. 7. –
С. 20–25.

10. Дубровіна Л. Основні положення концепції
комп’ютеризації архівної справи в Україні. –
1998. – Т. 3. – С. 6–17.

11.  Дубровіна Л., Степченко О. Концепція
Національного та архівного фонду “Україніка”:
історія становлення і розвитку. – 1997. – Т. 2. –
С. 13–25.

12.  Ємельянова Т. Використання архівної ін-
формації кінодокументів періоду Другої світової
війни у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшенич-
ного. – 2004. – Т. 11. – С. 71–74.

13. Кисельова А. Відкриті інформаційні ресурси
архівного порталу України: структура, наповнен-
ня, моніторинг. – 2004. – Т. 11. – С. 58–70.

14. Клименко Т. З історії розвитку архівної спра-
ви на Черкащині. – 2003. – Т. 10. – С. 8–12.

15. Климова К. Документи Національного ар-
хівного фонду в музеях України: принципи кла-
сифікації та обліку. – 1996. – Т. 1. – С. 13–20.

16. Климова К. “Надежные хранители древнос-
тей” (з історії церковних архівів в Україні). –
2001. – Т. 7. – С. 13–20.

17. Кононенко С. Історія архівної справи Чер-
кащини: основні етапи. – 1998. – Т. 3. – С. 44–46.

18. Концепція підготовки та післядипломної ос-
віти кадрів для архівних установ України (проект)
/ І. Матяш, Я. Калакура, В. Лозицький, К. Селі-
верстова. – 1998. – Т. 3. – С. 17–24.
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19. Лозицький В. Національний архівний фонд
як складова частина інформаційних ресурсів сус-
пільства. – 1998. – Т. 3. – С. 51–52.

20. Ляхоцький В. Основні напрями діяльності
Українського державного науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства. –
1996. – Т. 1. – С. 4–12.

21. Ляхоцький В. УДНДІАСД: п’ять років нау-
кових досліджень у галузі архіво-та документо-
знавства. – 1999. – Т. 4. – С. 18–26.

22. Матяш І. З історії фахової архівної освіти
в Україні (1918–1927 рр.). – 1998. – Т. 3. –
С. 27–44.

23. Матяш І. “Найпотрібніший підручник для
всіх архівних робітників” (Українська архівна пе-
ріодика 20–30-х років). – 1996. – Т. 1. – С. 30–42.

24. Метальникова Н. Проблеми комплектуван-
ня архівів фондами громадських об’єднань у су-
часній Україні. (Із досвіду роботи Держархіву До-
нецької області). – 1997. – Т. 2. – С. 25–28.

25. Московченко Н. З історії створення цент-
ральних та місцевих архівів України. – 2003. –
Т. 9. – С. 7–11.

26. Московченко Н. Правові засади розвитку
архівної справи в Україні (1919–1932 рр.). –
2004. – Т. 11. – С. 5–13.

27. Московченко Н. Харківський осередок ар-
хівістів: умови формування (кінець ХІХ ст.). –
2002. – Т. 8. – С. 49–52.

28. Новохатський К. Краєзнавство, літописання,
архіви: можливі перспективи. – 2003. – Т. 10. – С. 5–6.

29. Онищенко О., Дубровіна Л. Книжкові й
архівні фонди БАН УРСР та академічних
інститутів у 1944–1948 роках. – 2002. – Т. 8. –
С. 37–49.

30. Палієнко М. Український національний
музей-архів у Празі (1923–1930): історія створення
та основні напрями діяльності. – 2004. – Т. 11. –
С. 13–24.

31. Папакін Г. Архіви родини Скоропадських у
першій чверті XVIII ст. – 2004. – Т. 11. – С. 25–42.

32.Папакін Г. Церковні фонди християнських
конфесій у складі Національного архівного фонду
України: структура, зміст, історія надходження. –
2001. – Т. 7. – С. 5–13.

33. Прись Т. Науково-методична робота архів-
них установ УРСР у повоєнні роки: проблеми, здо-
бутки. – 2004. – Т. 11. – С. 74–76.

34. Прись Т. Участь архівних установ України
у написанні “Історії міст і сіл Української РСР”. –
2003. – Т. 10. – С. 6–8.

35. Про День працівників архівних установ:
Указ Президента України від 30 жовтня 1998 р.
№ 1200/98. – 1998. – Т. 3. – С. 5.

36. Сендик З. Розробка архівістами України
наукових основ комплектування державних архі-
вів документами особового походження. – 1997. –
Т. 2. – С. 6–13.

37. Сендик З. Унікальний документальний ком-
плекс з історії літератури і мистецтва: історія фор-
мування. – 1998. – Т. 3. – С. 46–50.

38. Симоненко І. Поєднання архівної роботи та
краєзнавчих досліджень у діяльності губернських
вчених архівних комісій. – 2003. – Т. 9. – С. 11–14.

39. Слободянюк П. Архівні установи в системі
краєзнавчого руху. – 2003. – Т. 9. – С. 14–16.

40. Стецик Ю. Монастирські архіви Перемиш-
льщини як джерело історичного краєзнавства. –
2003. – Т. 10. – С. 17–19.

41. Терно В., Гончарова Н. Проблеми професій-
ної підготовки спеціалістів з архівної справи у рам-
ках спеціальності “Документознавство та інфор-
маційна діяльність”. – 1998. – Т. 3. – С. 25–27.

42. Тимошенко Л. Архіви уніатської церкви –
джерельна база дослідження краєзнавства Право-
бережжя XVII–XVIII ст. – 2003. – Т. 10. – С. 12–16.

43. Український державний науково-дослідний
інститут архівної справи та документознавства:
Хроніка становлення (1994–1999 рр.) / Упоряд.:
Г. Мутафян, К. Селіверстова, В. Шакало, А. Шу-
рубура. – 1999. – Т. 4. – С. 26–30.

44. Шумейко М. Виленский и Витебский цент-
ральные архивы древних актовых книг в XIX –
начале XX вв. и судьба их документальных соб-
раний. – 2002. – Т. 8. – С. 17–28.

45. Юдіна Л. Відділ рідкісних книг та рукопи-
сів Центральної наукової бібліотеки Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна: з
історії комплектування. – 2004. – Т. 11. – С. 55–58.

II. Теорія і методика архівознавства

46. Акулов М. та ін. Архівно-слідчі справи реп-
ресованих (20-ті –50-ті рр.) як історичне джерело:
методика використання / М. Акулов, О. Гранкіна,
Д. Омельчук. – 1997. – Т. 2. – С. 33–39.

47. Банасюкевич В. Привалов В. Научные раз-
работки Всероссийского научно-исследователь-
ского института документоведения и архивного де-
ла в области обеспечения сохранности докумен-
тов. – 1997. – Т. 2. – С. 44–48.

48. Бездрабко В. Досвід класифікації документ-
ної інформації Державного архіву Закарпатської
області. – 2002. – Т. 8. – С. 79–86.

49. Ворончук І. Про стан та перспективи рекон-
струкції шляхетських родинних структур XVI–
XVII ст. (на прикладі волинських актових книг). –
2003. – Т. 9. – С. 17–22.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

256

50. Гончарова Н. Інформаційний менеджмент
та підготовка фахівців-архівознавців. – 1999. –
Т. 4. – С. 62–64.

51. Довбищенко М. До питання про нові напря-
ми викладацької роботи на кафедрі архівознавства
Київського національного університету культури
і мистецтв. – 1999. – Т. 4. – С. 61–62.

52. Драгомірова Л. Оптимальна модель органі-
зації документів Національного архівного фонду:
методологія визначення і технологія створення
(науково-практичний коментар до третього розділу
Основних правил роботи державних архівів Ук-
раїни). – 2004. – Т. 11. – С. 111–133.

53. Калакура Я. Архівознавство у шевченків-
ському університеті. – 1999. – Т. 4. – С. 58–61.

54. Калакура Я. Архівознавство: наука чи сис-
тема наукових знань? – 1996. – Т. 1. – С. 43–49.

55. Качановська Л. та ін. Використання орга-
нокомплексів дисперсних мінералів у біозахисних
матеріалах / Л. Качановська, Ф. Овчаренко, А. Шу-
рубура. – 1997. – Т. 2. – С. 39–43.

56. Кисельов І. Про автоматизовану інформа-
ційну систему архіву. – 1997. – Т. 2. – С. 29–32.

57. Кульчицький С. Періодизація вітчизняної іс-
торії. – 1998. – Т. 3. – С. 53–56.

58. Ляхоцький В., Селіверстова К. Організація
архівної справи в Україні: тенденції, шляхи мо-
дернізації (до концепції визначення прогностичної
моделі архівної системи ХХІ ст.). – 1999. – Т. 4. –
С. 33–52.

59. Матяш І. Архів у техногенному суспільстві:
загрози і шляхи їх подолання. – 2004. – Т. 11. –
С. 137–140.

60. Матяш І. Енциклопедичний довідник з
архівознавства: проблеми створення. – 2003. –
Т. 9. – С. 22–25.

61. Мікробіологічний стан документів цент-
ральних державних архівів України / О. Володіна,
Л. Шевченко, Е. Коваль, А. Шурубура. – 1999. –
Т. 4. – С. 70–74.

62. Новохатський К., Скрицька Л. Концепція
забезпечення національних інтересів України в ар-
хівній справі (проект). – 2002. – Т. 8. – С. 53–79.

63. Омельченко М. та ін. Особливості паперу
документів відділу “зарубіжна україніка” періоду
1917–1921 рр. Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського / М. Омельченко, Л. Затока,
Л. Дегтяренко. – 1998. – Т. 3. – С. 63–64.

64. Про мікробіологічний контроль повітря
центральних державних архівів України / О. Во-
лодіна, А. Шурубура, С. Решетников, Л. Шевчен-
ко. – 1998. – Т. 3. – С. 57–62.

65. Сельченкова С. Експертиза цінності управ-
лінських документів недержавних організацій: ор-

ганізаційно-методичний аспект. – 2004. – Т. 11. –
С. 133–137.

66. Скобець І., Новікова Г. Із досвіду обстежен-
ня фізичного стану документних фондів. – 1998. –
Т. 3. – С. 64–68.

67. Скрицька Л. Патриція Кеннеді Грімстед про
проблему возз’єднання української архівної спад-
щини. Від перекладача-референта. – 2003. –
Т. 10. – С. 20–31.

68. Скрицька Л. Чи потрібні Україні “радіо-
активні” архіви? (До проблеми методики вияв-
лення і відбору документальних пам’яток в Чор-
нобильській зоні відчуження). – 1999. – Т. 4. –
С. 64–70.

69. Схема класифікації документної інформації
в систематичних каталогах державних архівів Ук-
раїни / Н. Христова (керівник), Л. Андрієвська,
В. Бездрабко, С. Зворський, К. Климова, С. Ло-
зова, Н. Павловська. – 2004. – Т. 11. – С. 77–108.

70. Христова Н. Грошова оцінка документів
Національного архівного фонду України. – 2004. –
Т. 11. – С. 108–111.

71. Царьова Н. Науково-технічне опрацювання
документів на пергаментній основі: роздуми та ре-
комендації. – 1996. – Т. 1. – С. 50–52.

72. Шурубура А. Нові українські стандарти з ор-
ганізації зберігання документів Національного ар-
хівного фонду України. – 1999. – Т. 4. – С. 52–58.

III. Джерелознавчі галузі знань
73. Ашаренкова Н. Методологічні аспекти

дослідження соціокультурної трансформації
публічної бібліотеки в Україні. – 2002. – Т. 8. –
С. 130–134.

74. Бездрабко В. Історіографія краєзнавства. –
2003. – Т. 9. – С. 26–35.

75. Бекетова В. Краєзнавча проблематика на
сторінках журналу “Исторический вестник”. –
2003. – Т. 10. – С. 62–66.

76. Березюк Н. Під дамокловим мечем рефор-
ми. – 2003. – Т. 10. – С. 37–39.

77. Біла С. Краєзнавча тематика у досліджен-
нях подільських істориків церкви. – 2003. –
Т. 10. – С. 75–79.

78. Верба І. Стаття Наталії Полонської-Васи-
ленко “До історіографії Запоріжжя XVIII сторіччя
(Леклерк і Болтін)”: датування, інтерпретації. –
2003. – Т. 10. – С. 89–90.

79. Винокурова Ф. Архівна колекція “Фільтра-
ційні, архівно-слідчі і спостережні справи, тро-
фейні документи, передані з відомчого архіву об-
ласного управління СБУ” Державного архіву Він-
ницької області як джерело з історії євреїв під час
нацистської окупації. – 2004. – Т. 11. – С. 157–163.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

257

80. Гузенков С. Метричні книги як джерело з
локальної історії Південної України другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами про
село Друга Миколаївка Бердянського повіту Тав-
рійської губернії). – 2003. – Т. 9. – С. 45–48.

81. Дроздовська О. Історія заснування й крає-
знавчі студії журналу “Літопис Бойківщини” (Сам-
бір, 1931–1939 рр.). – 2003. – Т. 10. – С. 66–69.

82. Єрмолаєва Е. Історіографія ХІХ – початку
ХХ ст. щодо освоєння Українського Приазов’я ні-
мецькими переселенцями. – 2003. – Т. 10. –
С. 58–62.

83. Заяць А. Публікації локаційно-магдебурзь-
ких привілеїв містам Волині XVI –першої поло-
вини XVII ст. у виданнях другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. – 2003. – Т. 10. – С. 69–71.

84. Іваннікова М. Основні напрями вивчення
української рукописної книги XVII ст. в Україні
у другій половині XІХ–ХХ ст. – 2002. – Т. 8. –
С. 124–129.

85. Іщенко Я. Нагороди Ватикана: історія, сим-
воли та емблеми. – 2002. – Т. 8. – С. 95–104.

86. Качкан В. “Був невміру совісним і невтом-
ним” (сходинами життєпису Іллі Кокорудза). –
1999. – Т. 4. – С. 85–91.

87. Киридон А. Документи “Окремої папки” ЦК
КП(б)У як джерело з історії політики радянської
влади щодо релігії і церкви. – 2004. – Т. 11. –
С. 150–157.

88. Киструська Н. Підприємницька діяльність
та її вплив на здійснення технічної модернізації
промисловості й транспорту України в другій
половині ХХ ст. (спроба огляду документальної
інформації). – 1996. – Т. 1. – С. 62–71.

89. Климова К. Воєнно-історичне краєзнавство
початку ХХ ст. – 2003. – Т. 10. – С. 42–46.

90. Коваль Т. Дослідження історії розвитку жур-
нальної періодики 20-х років за документами дер-
жавних архівів України. – 1997. – Т. 2. – С. 60–65.

91. Коротенко В. Джерела з генеалогії осіб ду-
ховного стану в Державному архіві Полтавської
області. – 2003. – Т. 9. – С. 37–39.

92. Костриця М. Періодизація українського гео-
графічного краєзнавства. – 2003. – Т. 9. – С. 39–42.

93. Кочеркевич Я. Побут львів’ян XVII ст. (дже-
релознавчий аналіз заповітів). – 2003. – Т. 10. –
С. 55–58.

94. Куделко С. Індивідуалізуюча історія й крає-
знавство. – 2003. – Т. 9. – С. 35–37.

95. Кулешов С. До історії українського герба
“Тризуб”. – 2003. – Т. 9. – С. 48–49.

96. Луговський О. Біобібліографічні джерела
НБУВ як вид науково-інформаційних ресурсів. –
2002. – Т. 8. – С. 104–109.

97. Ляхоцький В. Бібліографічна спадщина Іва-
на Огієнка. – 1997. – Т. 2. – С. 49–57.

98. Марченко Н. Попередній підсумок архівної
та бібліотечної евристики у царині книговидання
для дітей в Україні (1917–1923 рр.). – 1997. –
Т. 2. – С. 65–71.

99. Мацюк О. Історія паперу як спеціальна істо-
рична дисципліна. – 1998. – Т. 3. – С. 69–72.

100. Міщук Г. Рукописи з нумізматики в архіві
Одеського товариства історії та старожитностей у
зібранні Інституту рукопису НБУВ. – 2003. –
Т. 10. – С. 84–88.

101. Папакін Г. Засновники роду Скоропадсь-
ких (архівно-генеалогічна та геральдична роз-
відка). – 2002. – Т. 8. – С. 87–95.

102. Папакін Г. Розробка теоретичних питань
української археографії в діяльності Архео-
графічної комісії ЦАУ УСРР (1929–1930). –
1996. – Т. 1. – С. 53–61.

103. Папакін Г. Теоретичні питання української
археографії в діяльності Археографічної комісії
ЦАУ УСРР (1929–1930 рр.) (продовження). –
1998. – Т. 3. – С. 72–76.

104. Петрик А. Історико-краєзнавчі аспекти
дослідження боярських родоводів Перемиш-
льської землі на сторінках “Записок наукового
товариства ім. Т. Шевченка”. – 2003. – Т. 10. –
С. 79–84.

105. Понєдєльнік Л. Декоративно-ужиткове
мистецтво Волині міжвоєнного періоду (1921–
1939). – 2003. – Т. 10. – С. 39–42.

106. Савченко М. З історії археографічної прак-
тики академічних і архівних установ України по-
воєнних років. – 1999. – Т. 4. – С. 79–81.

107. Семистяга В. Український архівіст Іван
Ліщина-Мартиненко. – 1999. – Т. 4. – С. 92–94.

108. Скочиляс І. Джерельна евристика візита-
ційної документації Львівської єпархії ХVІІІ ст. у
Галичині та на Поділлі в другій половині ХІХ–
1930-х роках. – 2001. – Т. 7. – С. 26–31.

109. Скуратівський В. Біографія як категорія
культури. Попередні нотатки. – 1999. – Т. 4. –
С. 82–85.

110. Солонська Н. Щодо створення зведеного
каталогу давньоболгарських джерел, які знаходи-
лися в імовірному фонді бібліотеки Ярослава
Мудрого. – 2003. – Т. 10. – С. 32–37.

111. Сохань С. “Воспоминания и переписка к
разным лицам. 1840–1882” М. І. Петрова як
джерело реконструкції біографії та творчості вче-
ного. – 2002. – Т. 8. – С. 118–123.

112. Старовойт С. Термінологічні словники
Інституту української наукової мови ВУАН: історія
створення. – 2002. – Т. 8. – С. 114–118.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

258

113. Старовойтенко І. Листи Л. Жебуньова до
Є. Чикаленка (1907–1914 рр.) як джерело дослід-
ження історії української щоденної газети “Ра-
да”. – 2004. – Т. 11. – С. 141–149.

114. Стрільчук Л. До питання про джерела ви-
вчення третьої хвилі української еміграції. –
1997. – Т. 2. – С. 58–60.

115. Стрільчук Л. Причини третьої хвилі україн-
ської еміграції. – 1998. – Т. 3. – С. 77–79.

116. Тиміш Л. Краєзнавча проблематика львів-
ських історико-церковних досліджень (міжвоєн-
ний період). – 2003. – Т. 10. – С. 71–75.

117. Хаварівський Б., Клименко О. Тернопіль
крізь призму геральдики. – 2003. – Т. 10. – С. 52–55.

118. Ходоровський М. Історіографічні джерела
до історії масонського руху в Україні (друга поло-
вина ХVІІІ ст.). – 1999. – Т. 4. – С. 75–78.

119. Циганюк В. Краєзнавчий інформаційний
ресурс ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та шляхи його
удосконалення. – 2003. – Т. 9. – С. 42–45.

120. Якубовський В. Деякі історіографічні проб-
леми історії Болохівської землі. – 2003. – Т. 10. –
С. 46–52.

121. Яременко Л. Документи Інституту руко-
пису НБУВ про діяльність Комісії ВУАН для виу-
чування продукційних сил України (1926–1930). –
2002. – Т. 8. – С. 110–114.

IV. Документознавство: історія, теорія,
практика

122. Антоненко І. Проект концепції впровад-
ження в Україні норм міжнародного стандарту ISO
15489 “Інформація та документація. – Управління
документацією”. – 2004. – Т. 11. – С. 172–177.

123. Батрак А. Висвітлення проблем докумен-
тознавства на сторінках періодичних видань Ук-
раїнського науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. –
С. 183–187.

124. Загорецька О. Нормативне та науково-ме-
тодичне забезпечення організації діловодства в
Україні у 1950–1980-х рр. – 2004. – Т. 11. –
С. 177–182.

125. Загорецька О. Сучасні проблеми органі-
зації діловодства в міністерствах та державних ко-
мітетах України. – 1998. – Т. 3. – С. 80–81.

126. Загорецька О. Теорія діловодства як галузь
наукових знань. – 2002. – Т. 8. – С. 139–141.

127. Кулешов С. Документальні джерела нау-
кової інформації як об’єкт дослідження інформа-
тики. – 1996. – Т. 1. – С. 72–76.

128. Кулешов С. З історії організації наукових
досліджень процесів діловодства в Україні у 1920–
1930-х роках. – 2004. – Т. 11. – С. 164–167.

129. Кулешов С. Про базові поняття докумен-
тознавства (нотатки з приводу змісту розділу “За-
гальні поняття” ДСТУ 2732-94 “Діловодство й ар-
хівна справа. Терміни та визначення”). – 1997. –
Т. 2. – С. 72–75.

130. Кулешов С. Українське документознавст-
во: сучасний стан та перспективи розвитку. –
1999. – Т. 4. – С. 95–99.

131. Кулешов С. Ще раз про “доджерело”. –
2002. – Т. 8. – С. 135–139.

132. Ларин М. Основные этапы развития
делопроизводства в России. – 1996. – Т. 1. –
С. 77–84.

133. Маньковський А. Модель захищеного доку-
ментооб12-й том щорічника присвячено
десятиліттю діяльності Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та
документознавства. До тому включено публікації,
які висвітлюють роботу науковців інституту,
відомості про нагороди співробітників УНДІАСД,
бібліографію публікацій на сторінках “Студії з
архівної справи та документознавства”ігу в
установі. – 1999. – Т. 4. – С. 102.

134. Маньковський А. Спеціалізовані системи
автоматизації діловодства і документообігу. –
2002. – Т. 8. – С. 142–146.

135. Палеха Ю. Основні чинники впливу на ву-
зівську підготовку документознавців. – 2004. –
Т. 11. – С. 168–172.

136. Сельченкова С. Особливості укладання ві-
домчих переліків документів зі строками збе-
рігання. – 2003. – Т. 9. – С. 50–51.

137. Чепуренко Я. Інтернет-ресурси органів
державної влади України: формування, структура,
наповнення. – 2003. – Т. 10. – С. 91–95.

138. Швецова-Водка Г. Визначення документа
в архівознавстві. – 1999. – Т. 4. – С. 99–102.

V. Історія установ, товариств і об’єднань
139. Бажан О. З історії ЦДАГО України (до

70-ліття заснування). – 1999. – Т. 4. – С. 117–122.
140. Бєлий Д. Статути українських громадських

організацій як документальні пам’ятки націо-
нально-визвольних змагань на Херсонщині 1917–
1918 рр. – 1999. – Т. 4. – С. 109–115.

141. Бонь О. Координація Всеукраїнським ар-
хеологічним комітетом роботи місцевих музеїв у
1920-х роках. – 2003. – Т. 9. – С. 80–85.

142. Борисевич С. Історія Державного архіву
Хмельницької області (продовження). – 1998. –
Т. 3. – С. 90–100.

143. Борисевич С. Історія Державного архіву
Хмельницької області: хроніка 20-х років. –
1997. – Т. 2. – С. 76–89.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

259

144. Бугера Г. Галузевий державний архів Мі-
ністерства оборони України. – 1999. – Т. 4. –
С. 132–133.

145. Гаврилюк С. Питання охорони історичних
пам’яток у діяльності державних установ і гро-
мадських організацій в Російській імперії (друга
половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2002. – Т. 8. –
С. 147–153.

146. Гика В. Документи Володимир-Волинсь-
кої “Просвіти” та її діячів у фондах Державного
архіву Волинської області (до 110-ї річниці від
дня народження А. Річинського). – 2002. – Т. 8. –
С. 157–159.

147. Головатенко В. Український комітет охо-
рони пам’яток культури в світлі архівів українсь-
ких спецслужб. – 2003. – Т. 9. – С. 76–79.

148. Дмитренко А. Юридичний факультет Уні-
верситету Св. Володимира в 1835–1884 рр. у до-
кументах Державного архіву м. Києва. – 2002. –
Т. 8. – С. 154–157.

149. Жулинський М., Гальченко С. Архівосхо-
вище автографів українського письменства. –
1999. – Т. 4. – С. 122–126.

150. Завальнюк О. Архівні джерела про засну-
вання Кам’янець-Подільського державного україн-
ського університету. – 2003. – Т. 9. – С. 59–64.

151. Зозуля С. Архівна, краєзнавча та музейна
діяльність Ніжинської НДК історії культури та
мови. – 2003. – Т. 9. – С. 65–67.

152. Каран Д. Діяльність Постійної Комісії для
складання біографічного словника українських
діячів у контексті епістолярної спадщини
К. В. Харламповича. – 2004. – Т. 11. – С. 188–204.

153. Кметь В. З історії дослідження Львів-
ської єпархії XVI – початку XVII ст. за матеріа-
лами фондів ЦДІАЛ України. – 2003. – Т. 10. –
С. 107–115.

154. Коваленко О., Гейда О. З історії архіву
Чернігівської духовної консисторії. – 2004. –
Т. 11. – С. 204–211.

155. Кондрашов В. Архівні джерела з історії
Новобузької вчительської семінарії. – 2003. –
Т. 9. – С. 79–80.

156. Латиш О. Стан медичного забезпечення
населення Західної України в період нацистської
окупації. – 2003. – Т. 10. – С. 118–122.

157. Московченко Н. Збереження церковних
архівів як напрямок діяльності засновників Хар-
ківського історичного архіву. – 2001. – Т. 7. –
С. 34–37.

158. Недбальська О. Розвиток медичної справи
на Єлисаветградщині в кінці ХІХ – на початку
ХХ ст. – 2003. – Т. 10. – С. 115–118.

159. Нестуля С. Всеукраїнський археологічний

комітет у світлі архівів ВЧК-ДПУ-НКВС. – 2003. –
Т. 9. – С. 70–73.

160. Пиріг Р. Організація академіком М. С. Гру-
шевським історико-регіональних досліджень. –
2003. – Т. 9. – С. 52–56.

161. Платонова Н. Історія та сучасний стан га-
лузевого державного архіву Міністерства Внут-
рішніх справ України. – 1999. – Т. 4. – С. 127–132.

162. Попельницький О. З історії формування ру-
кописних фондів Національного музею історії Ук-
раїни. – 2003. – Т. 10. – С. 96–105.

163. Посохов С. Джерела з історії університетів
України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у
фондах Російського державного історичного ар-
хіву. – 2003. – Т. 9. – С. 56–58.

164. Посохова Л. Використання архівних до-
кументів при вирішенні дискусійних питань з іс-
торії Харківського колегіуму. – 2003. – Т. 9. –
С. 73–76.

165. Пшенніков О. Державний архів Служби
безпеки України (ДА СБУ). – 1999. – Т. 4. –
С. 126–127.

166. Рева Л. Робота комісії давнього україн-
ського письменства при ВУАН. – 1999. – Т. 4. –
С. 116–117.

167. Резнікова В., Пікіна В. З історії митної
справи в Україні: ілюстрація науково-інформацій-
ного забезпечення в Держархіві Харківської об-
ласті. – 1996. – Т. 1. – С. 92–97.

168. Сахно В. Архівні документи та місцеві пе-
ріодичні видання про діяльність міжнародних гу-
манітарних організацій на Півдні України в 20–
30-ті рр. ХХ ст. – 2003. – Т. 10. – С. 122–124.

169. Сінкевич Є. Використання фондів Держав-
ного архіву Херсонської області у дослідженні іс-
торії Херсонського державного університету. –
2003. – Т. 10. – С. 105–106.

170. Титаренко Д. Музеї Донбасу в період на-
цистської окупації. – 2003. – Т. 9. – С. 67–70.

171. Тюрменко І. Київське шкільництво часів
Української держави (1918) в документах Цент-
рального державного архіву вищих органів вла-
ди та управління України. – 2003. – Т. 10. –
С. 124–128.

172. Федоренко М. Діяльність Церковно-ар-
хеологічного товариства при Київській духовній
академії зі створення фондів рукописів та старод-
руків Церковно-археологічного музею 1874–
1877 рр. – 2001. – Т. 7. – С. 32–34.

173. Федоренко М. Писемні джерела з історії
Церковно-історичного та археологічного товарист-
ва при Київській духовній академії. – 2003. –
Т. 9. – С. 88–90.

174. Шандра В. До історії Київського генерал-



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

260

губернаторства. Настанови Д. Г. Бібікова. –
1996. – Т. 1. – С. 85–91.

175. Шандра В. Законодавчі акти Російської
держави як джерело до історії Новоросійського ге-
нерал-губернаторства. – 1998. – Т. 3. – С. 82–90.

176. Шандра В. Малоросійське генерал-губер-
наторство (1802–1856): структура, штатний роз-
пис, архів. – 1999. – Т. 4. – С. 103–109.

177. Шекера О. Перспективи організації медич-
ного страхування в Збройних Силах України. –
2003. – Т. 9. – С. 85–88.

VI. Історія міст і сіл у світлі архівних
документів

178. Гайдукевич О. Маєтності Української Гре-
ко-Католицької Церкви в Перегінську. – 2003. –
Т. 9. – С. 118–121.

179. Гамза В. З історії болгарської колонії Тер-
нівка на півдні України (за документами держав-
них архівів Миколаївської та Одеської областей). –
2003. – Т. 9. – С. 104–105.

180. Дмитрук В. Програма розвитку краєзнав-
ства на період до 2010 року та перспективи її реа-
лізації на Вінниччині. – 2003. – Т. 9. – С. 94–96.

181. Кавун М. Джерела з історії міст Півдня Ук-
раїни XVІІI–XІХ ст. в архівосховищах Росії: ін-
формаційні можливості (на прикладі м. Катери-
нослава). – 2003. – Т. 9. – С. 101–104.

182. Комарніцький О. Архівні джерела про по-
літичне життя містечок Правобережної України до-
би Української революції. – 2003. – Т. 9. – С. 96–99.

183. Момот Л., Добреля Л. Історія міст і сіл
Слобожанщини у виданнях Державного архіву
Харківської області. – 2003. – Т. 9. – С. 105–108.

184. Парамонов А. Проведення етнографічних
і краєзнавчих досліджень у Дворічанському районі
Харківської області (на основі документів Держав-
ного архіву Харківської області). – 2003. – Т. 9. –
С. 110–113.

185. Пиріг О. Історія села Гуляники на Київ-
щині. – 2003. – Т. 9. – С. 99–101.

186. Пришляк В. Історія села Стриганці на Бе-
режанщині XVI–XVІII ст. – 2003. – Т. 9. –
С. 108–110.

187. Старовойтов М., Запорожцев М. Основні
напрями краєзнавчих досліджень на Луганщині
у 1990-х роках. – 2003. – Т. 9. – С. 113–115.

188. Студенніков І. Єврорегіон “Нижній Ду-
най” як об’єкт історико-регіональних дослід-
жень. – 2003. – Т. 9. – С. 115–118.

189. Тронько П. Джерельна база багатотомної
“Історії міст і сіл Української РСР” та можливість
її використання на сучасному етапі. – 2003. –

Т. 9. – С. 91–94.
190. Ядощук В. Розвиток краєзнавчого туризму

в Єврорегіоні “Буг”. – 2003. – Т. 9. – С. 121–122.
VII. Огляди архівних фондів

191. Адамовський В. Документи архівів Украї-
ни як джерело вивчення масових депортацій ук-
раїнського населення в 1920–1930-х рр. – 2003. –
Т. 10. – С. 146–149.

192. Балишева О. Академік архітектури О. М. Бе-
кетов і Крим (за документами особового фонду
Центрального державного науково-технічного ар-
хіву України). – 1998. – Т. 3. – С. 124–126.

193. Білоусова Л. Документи Держархіву Оде-
ської області про історію й діяльність християнсь-
ких конфесій та парафій. – 2001. – Т. 7. – С. 69–71.

194. Бойцун Л. Духовний Собор Почаївської
Лаври (ф. 258, оп. 1–3, спр. 8213). – 1998. – Т. 3. –
С. 115–119.

195. Бут О., Добров П. “Економічна контрре-
волюція” в радянській Україні у дзеркалі архівних
документів. – 2003. – Т. 10. – С. 144–146.

196. Винокурова Ф. Доля євреїв Трансністрії
під час німецько-румунської окупації: огляд архів-
них джерел. – 2003. – Т. 9. – С. 138–143.

197. Войцехівська І. Огляд особового архівного
фонду академіка В. Іконникова. – 1999. – Т. 4. –
С. 134–137.

198. Волкотруб Г. Документи Києво-Васильків-
ського римсько-католицького деканату Держархіву
м. Києва. – 2001. – Т. 7. – С. 90–91.

199. Гальчак С. Культурно-духовні обмеження
як форма дискримінації “остарбайтерів”-подолян
у нацистському рейху. – 2003. – Т. 9. – С. 148–150.

200. Гика В. Фонди Державного архіву Волин-
ської області – джерельна база для досліджень іс-
торії та культури краю. – 2003. – Т. 9. – С. 154–155.

201. Голубко В., Середяк А. Документи особо-
вого архівного фонду Йосифа Ґронського у відділі
рукописів Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника НАН України. – 2003. – Т. 10. –
С. 134–137.

202. Грицина Д., Бойцун Л. “Волинська
духовна православна консисторія”. Огляд фонду. –
2001. – Т. 7. – С. 77–81.

203. Делеган М. Документи Державного архіву
Закарпатської області як джерело дослідження
історії поліконфесійного розвитку краю. – 2001. –
Т. 7. – С. 46–49.

204. Довганич О. Унікальна колекція архівних
документів [з фондів Держархіву Закарпатської
області]. – 1996. – Т. 1. – С. 98–101.

205. Задніпровська Л. Документи Державного
архіву Донецької області про діяльність православ-



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

261

ної церкви (ХVІІІ – поч. ХХ ст.). – 2001. – Т. 7. –
С. 59–61.

206. Задніпровський О., Задніпровська Л. Цер-
ковно-парафіяльний літопис Богородицької церк-
ви (1897–1926 рр.). – 1996. – Т. 1. – С. 102–106.

207. Кагамлик С. Архів Києво-Печерської лав-
ри як джерело дослідження культурно-просвітни-
цької діяльності монастиря у ХVІІІ ст. – 2001. –
Т. 7. – С. 38–45.

208. Капраль М. Огляд джерел до історії націо-
нальних громад Львова XVI–XVIII ст. – 2003. –
Т. 10. – С. 129–134.

209. Клименко І. Архіви українських часописів
кінця ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Інституту
рукопису НБУВ. – 2002. – Т. 8. – С. 163–169.

210. Клименко Т. Документи Держархіву Чер-
каської області як джерельна база краєзнавчих дос-
ліджень. – 2003. – Т. 9. – С. 129–133.

211. Кожекин А., Попов А. Фонды туристско-
экскурсионных организаций 1920–1930-х гг. в Го-
сударственном архиве Автономной Республики
Крым. – 2003. – Т. 9. – С. 133–134.

212. Коник Ю. Фонд Херсонського духовного
правління як важливе джерело краєзнавчих дос-
ліджень. – 2003. – Т. 10. – С. 149–152.

213. Кравчук П. Фонди Державного архіву
Львівської області як джерело краєзнавчих дос-
ліджень. – 2003. – Т. 10. – С. 152–153.

214. Крижанівська О., Крижанівський О. Ар-
хівні документи про історію церкви на Правобе-
режній Україні ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. –
2001. – Т. 7. – С. 56–59.

215. Крячок М. Пам’ятки Григорія Косинки і
Тамари Мороз-Стрілець у Центральному держав-
ному архіві-музеї літератури і мистецтва Украї-
ни. – 1999. – Т. 4. – С. 137–141.

216. Крячок М. Фонд поета трагічної долі (до
100-річчя від дня народження Валер’яна Полі-
щука). – 1998. – Т. 3. – С. 119–124.

217. Кузьменко Л. Документи фонду М. М. Дань-
ка у Державному архіві Сумської області. – 1998. –
Т. 3. – С. 126–128.

218. Лейбфрейд О. Про деякі знахідки з історії
містобудування та архітектури Харкова у Держав-
ному архіві Харківської області. – 1997. – Т. 2. –
С. 98–99.

219. Лохматова А. Фонди обласних державних
архівів як джерело з історії селянства в порефор-
меній Україні. – 2003. – Т. 10. – С. 139–144.

220. Ляхоцький В. Невідомі документи про жит-
тя Івана Огієнка (на матеріалах фонду Українсь-
кого державного університету у м. Кам’янець-По-
дільському). – 1996. – Т. 1. – С. 107–114.

221. Ляхоцький В. Фонд Головноуповноваже-

ного уряду УНР на Поділлі як джерело досліджен-
ня заключного етапу визвольних змагань 1917–
1921 рр. – 1998. – Т. 3. – С. 101–114.

222. Малиновський Б. Дані про дислокацію
австро-угорських та німецьких військ в Україні
(1918 р.) у документах державних установ УНР та
Української Держави. – 1997. – Т. 2. – С. 93–98.

223. Міщук С. Рукописні літургійні пам’ятки
XVII–XVIII ст. з Волинського державного науково-
дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту
рукопису НБУВ. – 2002. – Т. 8. – С. 169–173.

224. Морозова Г. Огляд фонду “Чернігівська
духовна консисторія”. – 2001. – Т. 7. – С. 86–88.

225. Непомнящий А. “Україніка” за кордоном:
документи фонду Х. Оганесяна у Центральному
державному історичному архіві республіки
Вірменія. – 1997. – Т. 2. – С. 90–92.

226. Нестуля С. Епістолярія українських диси-
дентів другої половини 1940-х – початку 1950-х
років. – 2003. – Т. 9. – С. 150–154.

227. Оков І. Джерела до церковної історії у фон-
дах Держархіву Луганської області. – 2001. –
Т. 7. – С. 66–69.

228. Папакін Г. Закарпатська проблема в ар-
хівній спадщині Павла Скоропадського (1920-ті –
початок 1940-х рр.). – 1999. – Т. 4. – С. 142–149.

229. Пастушенко Т., Шевченко М. Доля україн-
ських остарбайтерів у документах фондового
зібрання Меморіального комплексу “Національ-
ний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років”. – 1997. – Т. 2. – С. 100–103.

230. Петренко О. Документи традиційних
християнських церков у фондах Державного ар-
хіву Вінницької області дорадянського періоду. –
2001. – Т. 7. – С. 52–56.

231. Пірко В. Матеріали Російського держав-
ного архіву давніх актів як джерело до історії
Південно-Східної України XVIІ–XVIІI ст. –
2003. – Т. 9. – С. 126–129.

232. Платонова Н. Депортація населення
західноукраїнських областей у 1948–1950 рр. –
2003. – Т. 9. – С. 143–146.

233. Потильчак О. Іноземні військовополонені
Другої світової війни у радянських таборах на
території України: до проблеми вітчизняної дже-
рельної бази. – 2004. – Т. 11. – С. 219–223.

234. Преловська І. Джерела з історії Першого
Всеукраїнського Православного Церковного Со-
бору 14–30 жовтня 1921 р. – 2001. – Т. 7. –
С. 71–77.

235. Преловська І. Нововиявлені архівні до-
кументи з історії І Всеукраїнського православно-
го церковного собору УАПЦ 14–30 жовтня
1921 року. – 2004. – Т. 11. – С. 212–218.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

262

236. Резнікова В. “Харківська духовна кон-
систорія”.  Огляд фонду.  – 2001.  – Т.  7.  –
С. 81–85.

237. Смірнова В. Відображення партизансь-
кого руху в щоденникових записах його учасників
(на основі фондової колекції Меморіального
комплексу “Національний музей історії Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 років”). – 1999. –
Т. 4. – С. 151–155.

238. Смуток І. Архів Самбірської економії як
джерело до історії міст і сіл Прикарпаття. – 2003. –
Т. 10. – С. 137–139.

239. Соловка Л. Документи Станіславської гре-
ко-католицької консисторії 1788–1944 рр. – 2001. –
Т. 7. – С. 88–89.

240. Старков В. Листи Митрофана Дикарева
до Михайла Грушевського з фондів ЦДІАК Ук-
раїни як джерело вивчення історико-етнографічної
спадщини України. – 2002. – Т. 8. – С. 173–177.

241. Темірова Н. Фонди центральних архівних
установ Росії як джерело вивчення поміщиків Ук-
раїни. – 2003. – Т. 9. – С. 146–147.

242. Терещук Н. Метрические книги второй по-
ловины ХІХ в. как источниковая база по изучению
истории греческой диаспоры г. Севастополя. –
2003. – Т. 10. – С. 153–157.

243. Чернецький Є. Документи фонду “Переяс-
лавсько-Бориспільська духовна консисторія” ЦДІАК
України як джерело дослідження східних теренів Речі
Посполитої у ХVІІІ ст. – 2001. – Т. 7. – С. 49–52.

244. Чорний Д. Документи державних архівів
областей України та Російського державного іс-
торичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста Ук-
раїни на початку ХХ ст.: порівняльний аналіз ін-
формаційних можливостей фондів. – 2003. –
Т. 9. – С. 123–126.

245. Шаповал Ю. Невідомі документи про
УАПЦ у зв’язку зі справою “Спілки визволення
України”. – 2001. – Т. 7. – С. 91–94.

246. Шевченко С. Газетний фонд Держархіву
Кіровоградської області як джерело вивчення акцій
солідарності із Сербією у 1914–1915 рр. – 2002. –
Т. 8. – С. 160–163.

247. Шестакова Н. Колекція архіву історії унії
у фонді “Греко-католицька митрополича
консисторія у Львові” в ЦДІАЛ України. – 2001. –
Т. 7. – С. 61–65.

248. Щербак М., Щербак Н. Жандармсько-
поліцейські документи ЦДІАК України про полі-
тичну діяльність М. С. Грушевського. – 2002. –
Т. 8. – С. 178–182.

249. Юдіна Л. Документи Державного архіву
Харківської області як джерело у вивченні персо-

налій та родоводів Слобожанщини. – 2003. –
Т. 9. – С. 134–138.

250. Яненко З. Особові фонди, втрачені Дер-
жавним архівом Полтавської області у роки Другої
світової війни. – 1999. – Т. 4. – С. 149–151.

VIII. Видатні архівісти України. Персоналії
251. Абросимова С. Д. І. Яворницький і розви-

ток архівної справи на Катеринославщині. –
1998. – Т. 3. – С. 129–135.

252. Барабаш Н. Краєзнавчі дослідження Ми-
коли Михайловича Білозерського. – 2003. – Т. 9. –
С. 160–162.

253. Березюк Н. О. Д. Багалій-Татаринова: сто-
рінки біографії. – 2002. – Т. 8. – С. 190–194.

254. Бутич І. Семен Данилович Пількевич (до
100-річчя від дня народження). – 1997. – Т. 2. –
С. 115–120.

255. Войцехівська І. Архівознавство у нау-
ковому доробку Володимира Іконникова. – 1996. –
Т. 1. – С. 115–123.

256. Волкотруб Г. До джерельної бази україн-
ської біоісторіографії (особовий фонд П. В. Кли-
менка). – 2004. – Т. 11. – С. 254–257.

257. Галик В. До питання історичного крає-
знавства Галичини в спадщині Івана Франка. –
2003. – Т. 10. – С. 165–167.

258. Довжук І. Про діяльність А. Ф. Мевіуса в
Луганському гірничому окрузі. – 2003. – Т. 10. –
С. 174–177.

259.Заруба В. Археографічна та архівна діяль-
ність академіка М. Є. Слабченка. – 2002. – Т. 8. –
С. 183–187.

260. Качкан В. Катря Гриневичева: ціхи до
біографії за епістолярієм. – 2003. – Т. 10. –
С. 158–164.

261. Коваль О. Вадим Львович Модзалевський
(до 115-ої річниці від дня народження). – 1997. –
Т. 2. – С. 110–115.

262. Мага І. Діяльність В. О. Романовського в
галузі архівної справи та архівознавства (1921–
1931). – 1998. – Т. 3. – С. 135–137.

263. Макієнко О. Б. Д. Грінченко на Херсонщи-
ні: маловідомі сторінки біографії українського дія-
ча. – 2003. – Т. 10. – С. 168–172.

264. Матяш І. Перший голова Бібліотечно-
архівного відділу (до 120-ліття від дня народження
О. С. Грушевського). – 1997. – Т. 2. – С. 104–110.

265. Михальченко С. Историк Иван Порфи-
рьевич Филевич. – 2003. – Т. 10. – С. 164–165.

266. Непомнящий А. Крымоведение в библио-
графических исследованиях Ф. Ф. Максименко. –
2002. – Т. 8. – С. 187–190.

267. Павлова В. Краєзнавство в творчому дороб-



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

263

ку Т. М. Мовчанівського (архівні та музейні джерела
про його діяльність). – 2003. – Т. 10. – С. 172–174.

268. Павловська Н. Видатний український ар-
хівознавець В. І. Веретенников та його діяльність
щодо збереження архівних документів з історії ре-
гіонів України. – 2003. – Т. 9. – С. 156–160.

269. Павловська Н. Вплив О. С. Лаппо-Дани-
левського на формування світоглядних та науко-
вих поглядів В. І. Веретенникова. – 2004. – Т. 11. –
С. 247–253.

270. Приходько Л. Олександр Грушевський –
дослідник історії України. – 2004. – Т. 11. –
С. 238–247.

271. Ульяновський В. Бібліотека “знань” і тех-
нологія праці Володимира Іконнікова. – 2004. –
Т. 11. – С. 224–238.

272. Целуйко О. Великий коронний підскарбій
Ян Миколай Данилович: портрет на тлі епохи. –
2003. – Т. 10. – С. 177–184.

273. Hoc erat in fatis (Так судилося долею): [Па-
м’яті Ореста Мацюка]. – 1999. – Т. 4. – С. 156–170.

IX. Архівознавство за кордоном
274. Антоненко І. Організація архівної справи

у Федеративній Республіці Німеччина. – 1996. –
Т. 1. – С. 124–132.

275. Загальний міжнародний стандарт архів-
ного описання – ISAD (G) 1994 (переклад з англ.
В. М.  і К. Т. Селіверстових). – 1997. – Т. 2. –
С. 128–143.

276. Киштымов А. Белорусский опыт: архив-
ные материалы на страницах книг историко-до-
кументальной хроники городов и районов
“Памяць”. – 2003. – Т. 9. – С. 171–173.

277. Крохмаль Я. Регіоналістика в діяльності
польських державних архівів. – 2003. – Т. 10. –
С. 190–193.

278. Ларін М. Всеросійський науково-дослід-
ний інститут документознавства і архівної справи
на межі століть. – 1999. – Т. 4. – С. 172–174.

279. Матяш І. Роль “Colloquia Jerzy Skowronek
dedicata” у розвитку міжнародного співробіт-
ництва архівістів. – 2002. – Т. 8. – С. 210–214.

280. Нестерович Ю. Деятельность Археогра-
фической комиссии Белкомархива. – 2003. –
Т. 10. – С. 189–190.

281. Палієнко М. Скарбниця української історії
в США (з історії створення та діяльності Музею-
архіву ім. Д. Антоновича Української Вільної Ака-
демії Наук). – 2002. – Т. 8. – С. 204–210.

282. Палієнко М. Форум угорських архівістів. –
2003. – Т. 9. – С. 171.

283. Сеги Л. Архивы в информационном об-
ществе: составление исторических баз данных для

упрощения архивных исследований. – 2003. –
Т. 10. – С. 185–187.

284. Селіверстова К. До проблеми впровадження
у практику ISAD (G) – 1994 і адаптації українських
методик архівного описування до світових
інформаційних систем. – 1997. – Т. 2. – С. 123–127.

285. Скалабан В. Историко-документальная
хроника городов и районов Беларуси “Памяць”:
эволюция краеведческого издания. – 2003. –
Т. 10. – С. 187–189.

286. Старостин Е. Рижский мирный договор
1921 г.: проблемы „архивной реституции”. –
2003. – Т. 9. – С.163–166.

287. Старостін Є. Міжнародна рада архівів:
шлях у півстоліття. – 1998. – Т. 3. – С. 138–143.

288. Тимошик М. Архів митрополита Іларіона
в Канаді: проблема повернення в Україну. – 2001. –
Т. 7. – С. 95–99.

289. Тимошик М. Україніка в архівах, бібліо-
теках, редакціях і видавництвах Франції. – 2002. –
Т. 8. – С. 195–204.

290. Федосов В. Роль Білоруського науково-дос-
лідного інституту документознавства та архівної
справи у розвитку архівної галузі Республіки Бі-
лорусь. – 1999. – Т. 4. – С. 174–176.

291. Христова Н. Інститут архівної науки в Ма-
ріборі. – 1997. – Т. 2. – С. 121–123.

292. Христова Н. Організація архівної справи
у Туреччині. – 1998. – Т. 3. – С. 147–149.

293. Шулер Петер-Йоганес. Електронна обробка,
забезпечення консервації і зберігання документів та
доступу до них. – 1998. – Т. 3. – С. 143–147.

294. Шумейко М.  Белорусские архивы и
краеведение в 1920-е гг. – 2003. – Т. 9. – С. 166–170.

X. Публікація архівних документів
295. Абросимова С. Колекція документів

Дніпропетровського історичного музею з історії
Православної церкви в Україні ХVІІІ ст. – 2001. –
Т. 7. – С. 104–109.

296. Бутич І. Лист кошового отамана Петра
Калнишевського. – 1998. – Т. 3. – С. 150.

297. Бутич І. Універсали гетьмана України
Петра Дорошенка монастирям. – 2001. – Т. 7. –
С. 100–104.

298. Киструська Н. Маловідомий документ з
історії гірничої промисловості Донбасу. – 1997. –
Т. 2. – С. 144–150.

299. Климова К. “Инструкція мне о архива-
риуской должности дана...” (До історії архіву
Київської духовної консисторії у ХVІІІ ст.). –
1999. – Т. 4. – С. 177–184.

300. Коваленко О. Невідома праця Павла Фе-
доренка “Архіви Чернігівського шляхетства”. –



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

264

1996. – Т. 1. – С. 133–140.
301. Коваленко О. Праця П. К. Федоренка “Ар-

хів Милорадовичів”. – 1998. – Т. 3. – С. 150–154.
302. Лебедєва І. Неопубліковані протоколи за-

сідань Генерального Секретаріату Центральної
Ради. – 2002. – Т. 8. – С. 215–221.

303. Ляхоцький В. Маловідома сторінка педа-
гогічної діяльності Івана Огієнка у Польщі: Ар-
хівна україніка за кордоном. – 2001. – Т. 7. –
С. 122–127.

304. Матяш І. “Надіюся,. що ця сторінка з іс-
торії архивної справи на Вкраїні буде цікава для
фаховців цього діла...” (маловідомий сюжет іс-
торіографії архівознавства). – 1999. – Т. 4. –
С. 187–195.

305. Миленька Г. Архівно-слідча справа Леся
Курбаса. – 1998. – Т. 3. – С. 166–170.

306. Пилявець Л. Невідомий лист С. Шелухіна
до архієпископа Празького і всієї Чехословаччи-
ни. – 2001. – Т. 7. – С. 109–116.

307. Пиріг Р., Бурім Д. З епістолярної спадщини
Дмитра Дорошенка: листи до Євгена Вирового. –
1996. – Т. 1. – С. 141–152.

308. Пиріг Р., Цепенда І. Листи Микити Хру-
щова з питань евакуації українського і польського
населення за Люблінською угодою 1944 р. –
1998. – Т. 3. – С. 155–160.

309. Рева Л. Неопубліковані матеріали про
давню українську книгу.  – 2001.  – Т. 7.  –
С. 140–143.

310. Сергійчук В. Радянська влада і церква: ма-
ловідомі документи. – 2001. – Т. 7. – С. 128–140.

311. Сергійчук В. Українські документи у фон-
дах Центрального військового архіву у Варшаві. –
1999. – Т. 4. – С. 184–187.

312. Сохацька Є. Іван Огієнко за спогадами
Григорія Костюка. – 1998. – Т. 3. – С. 161–166.

313. Тіменик З. Нововиявлені документи з істо-
рії Української Церкви. – 2001. – Т. 7. – С. 116–121.

314. Чабан М. Кременецькі сторінки біографії
Василя Біднова (за архівними документами). –
1999. – Т. 4. – С. 195–200.

XI. Архівні відкриття
315. Анохіна Л. Життя в мистецтві. – 2003. –

Т. 9. – С. 177–178.
316. Біляшівський Б. Перепис Слобожанщини

та українського населення сусідніх територій
1732 року. – 2003. – Т. 10. – С. 201–205.

317. Божко О. Поет на війні. Історичний ко-
ментар до ХХХ–XLVI розділів роману В. Сосюри
“Третя Рота”. – 2002. – Т. 8. – С. 226–236.

318.Григорук М. Окремі аспекти соціально-
культурного розвитку м. Дубно Волинської гу-

бернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами
фонду “Дубнівське міське спрощене громадське
управління”). – 2003. – Т. 10. – С. 199–201.

319. Іванюк О. Етнічний склад населення
міст України наприкінці XIX ст.: стан і перспек-
тиви дослідження проблеми. – 2004. – Т. 11. –
С. 262–266.

320. Ігнатьєва І. Відображення виходу євреїв
з Єгипту в біблійних та античних джерелах. –
2004. – Т. 11. – С. 266–272.

321. Крячок М. П. О. Корсаков – російський
письменник, перекладач, перший цензор поетич-
них творів Т. Г. Шевченка. – 2004. – Т. 11. –
С. 258–261.

322. Купченко В., Волкотруб Г. Міське плану-
вання в Києві у 1920–1930-х роках. – 2003. –
Т. 10. – С. 194–198.

323. Петренко О. Маєткові монополії та їх
оренда на Східному Поділлі наприкінці XVIІI – у
першій третині XІХ ст. – 2003. – Т. 10. – С. 207–212.

324. Пуцко В. Українські митці на початку
XVIII ст. в Алеппо? – 2003. – Т. 10. – С. 212–214.

325. Скибак І. Історія Трускавця в світлі істо-
ричних джерел. – 2002. – Т. 8. – С. 236–241.

326. Скибак І. Отець Олекса Пристай і його
опис бойківської ноші трускавчан кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. – 2003. – Т. 10. – С. 205–207.

327. Старостин Е. О чем умолчал князь
П. А. Кропоткин в “Записках революционера”. –
2002. – Т. 8. – С. 222–226.

328. Титар В. Доньки харківського купця Си-
някова – музи футуризму. – 2003. – Т. 9. –
С. 174–177.

329. Чиркова М. Вибори до Всеросійських ус-
тановчих зборів на Полтавщині (джерелознавчий
аспект). – 2003. – Т. 10. – С. 214–217.

XII. Матеріали конференцій
Гетьман Павло Скоропадський та Українська

Держава 1918 року (21–23 травня 1998 р.)
330. Алтухова О. Освітні процеси на Поділлі

за часів Гетьманату. – 1999. – Т. 5. – С. 251–256.
331. Бевз Т. Українська партія соціалістів-рево-

люціонерів у період Гетьманату. – 1999. – Т. 5. –
С. 46–50.

332. Бондар В. Створення торгово-промисло-
вих палат в Українській Державі (на матеріалах
Держархіву Запорізької області). – 1999. – Т. 5. –
С. 100–101.

333. Борисенко С. Українсько-російські відно-
сини у квітні – грудні 1918 р. – 1999. – Т. 5. –
С. 81–83.

334. Васьковський Р. Листопадове повстання
1918 р.: “петлюрівська авантюра” чи “національна



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

265

революція”? – 1999. – Т. 5. – С. 215–219.
335. Верстюк В. Вузлові проблеми вивчення

історії Української Держави 1918 р. – 1999. –
Т. 5. – С. 142–147.

336. Вєтров Р. Ставлення до Української Дер-
жави українських та російських соціалістичних
партій. – 1999. – Т. 5. – С. 50–52.

337. Вінідіктова Н. Товариство “Просвіта” в
національному відродженні на Поділлі (1918 р.). –
1999. – Т. 5. – С. 256–259.

338. [Вітальний лист до учасників конфе-
ренції від Головної Управи Української Геть-
манської організації Америки]. – 1999. – Т. 5. –
С. 8.

339. Вітренко Г., Вітренко В. Конгрес німець-
ких колоністів у Новограді-Волинському
(1918 р.). – 1999. – Т. 5. – С. 247–249.

340. Вовк Ю. Організація військових судів за
Гетьманату. – 1999. – Т. 5. – С. 166–167.

341. Войцехівська І. Всеволод Петрів: незна-
на спадщина (за матеріалами родинного архіву
Святослава Петріва в США). – 1999. – Т. 5. –
С. 195–197.

342. Гай-Нижник П. Фінансова політика уря-
ду Української Держави 1918 р. – 1999. – Т. 5. –
С. 102–108.

343. Галушко К. Гетьманська ідеологія В. Ли-
пинського 1920–1929 рр.: проблеми інтерпрета-
ції. – 1999. – Т. 5. – С. 64–70.

344. Гелей С. Гетьманат Павла Скоропадського
в українській консервативній політичній думці. –
1999. – Т. 5. – С. 38–46.

345. Гнатюк С. Українська зарубіжна історіо-
графія про державний переворот 29 квітня 1918 р. –
1999. – Т. 5. – С. 227–230.

346. Горєлов В. Створення Окремої Сердюцької
дивізії як основи українських гвардійських час-
тин. – 1999. – Т. 5. – С. 164–166.

347. Гошуляк А. Причини антигетьманського
повстання під проводом Директорії. – 1999. –
Т. 5. – С. 219–222.

348. Гриценко А. Спектр основних політичних
сил в Україні періоду Гетьманату (1918 р.). – 1999. –
Т. 5. – С. 24–29.

349. Гура А. Селянство Поділля за часів Україн-
ської Держави. – 1999. – Т. 5. – С. 244–247.

350. Дубровіна Л. Створення Національної
бібліотеки Української Держави та її концепція. –
1999. – Т. 5. – С. 139–142.

351. Дудко О. Олександр Гнатович Лотоцький:
якою бути українській церкві? – 1999. – Т. 5. –
С. 211–214.

352. Єсюнін С. Проскурівський повітовий вар-
то-охоронний курінь (1918 р.). – 1999. – Т. 5. –

С. 237–239.
353. Загорецька О. Організація діловодних

служб Державного Сенату Української Держави. –
1999. – Т. 5. – С. 113–115.

354. Іванець А. Кримський вектор політики Пав-
ла Скоропадського: новий підхід чи наслідування
Центральної Ради? – 1999. – Т. 5. – С. 88–90.

355. Іванько І., Колесников К. Монархічні кон-
цепції в українській історико-політичній літературі
ХVII–XVIII ст. – 1999. – Т. 5. – С. 52–57.

356. Ігнатуша О. Православна церква на Ка-
теринославщині у 1918 р. – 1999. – Т. 5. –
С. 181–187.

357. Кентій А. ОУН та гетьманський рух у
1930-х – на початку 1940-х рр. – 1999. – Т. 5. –
С. 222–224.

358. Кизименко П. Легіон українських Січових
стрільців на Єлисаветградщині. – 1999. – Т. 5. –
С. 239–241.

359. Ковальова Н. Ставлення української адмі-
ністрації до гетьманського перевороту (на мате-
ріалах Подільської та Чернігівської губерній). –
1999. – Т. 5. – С. 230–231.

360. Колесников К. Ідея монархії в українській
історіографії другої половини ХІХ ст. – 1999. –
Т. 5. – С. 57–63.

361. Копиленко О. Організація влади та зако-
нодавство Української Держави. – 1999. – Т. 5. –
С. 20–24.

362. Коротенко В. Періодична преса Полтави
в 1918 р. – 1999. – Т. 5. – С. 249–250.

363. Кравець С. Українська книжка в 1918 р. –
1999. – Т. 5. – С. 132–136.

364. Крячок М. Роль М. П. Василенка в куль-
турно-освітній розбудові Української Держави (за
документами особового фонду ЦДАМЛМ). –
1999. – Т. 5. – С. 198–199.

365. Кульчицький С. Місце гетьманської дер-
жави в українському державотворчому процесі
1917–1920 рр. – 1999. – Т. 5. – С. 10–12.

366. Любовець О. Партія боротьбистів за часів
Української Держави. – 1999. – Т. 5. – С. 70–72.

367. Ляхоцький В. Діяльність І. І. Огієнка по
формуванню національних університетів. –
1999. – Т. 5. – С. 157–163.

368. Малиновський Б. Державні службовці
Гетьманату та “німці”: деякі аспекти сприйняття. –
1999. – Т. 5. – С. 91–97.

369. Маньковська Р. Музейна справа за часів
Гетьманату. – 1999. – Т. 5. – С. 136–139.

370. Матяш І. Модель архівної реформи в Ук-
раїні 1918 р. – 1999. – Т. 5. – С. 147–153.

371. Машевський О. Політика уряду гетьмана
П. Скоропадського в галузі культури, науки, мис-



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

266

тецтва. – 1999. – Т. 5. – С. 123–128.
372. Михальченко С. М. В. Довнар-Заполь-

ський у Києві в 1918 р.: взаємини Білоруської На-
родної Республіки і Української Держави. – 1999. –
Т. 5. – С. 83–84.

373. Непомнящий А. Українські історики та ви-
вчення Криму в 1918 р. – 1999. – Т. 5. – С. 200–201.

374. Павлишин О. Зовнішньополітична орієн-
тація західноукраїнського проводу в 1918 р. –
1999. – Т. 5. – С. 232–235.

375. Папакін Г. Павло Скоропадський: постать
та тлі епохи. – 1999. – Т. 5. – С. 14–20.

376. Папакін Г. Передмова. – 1999. – Т. 5. – С. 7.
377. Пиріг Р. До учасників конференції (вступне

слово). – 1999. – Т. 5. – С. 9.
378. Потульницький В. Шляхта і консервативна

державна ідея в Україні у ХІХ–ХХ ст.: проблеми
історіографії та історіософії. – 1999. – Т. 5. –
С. 33–38.

379. Прилепішева Ю. Висвітлення діяльності
П. П. Скоропадського в документальних збірниках
архівних установ України повоєнних років. –
1999. – Т. 5. – С. 225–227.

380. Приступа С. Орест Левицький – один із
фундаторів Української Академії наук. – 1999. –
Т. 5. – С. 210–211.

381. Проданюк Ф. Українська Держава і країни
Четверного союзу: основні напрямки взаємовід-
носин. – 1999. – Т. 5. – С. 73–77.

382. Радько П. Державотворча діяльність україн-
ських істориків у гетьманському уряді (за оцінкою
П. П. Скоропадського). – 1999. – Т. 5. – С. 202–208.

383. Рева Л. Культурно-освітні процеси в Ук-
раїнській Державі. – 1999. – Т. 5. – С. 129–132.

384. Ремі Й., Пилипенко В. Відносини між Ук-
раїною та Фінляндією в 1918 р. – 1999. – Т. 5. –
С. 77–81.

385. Рудий Г. Періодика часів Української Дер-
жави про національне мистецтво. – 1999. – Т. 5. –
С. 153–157.

386. Сергійчук В. Кримська політика гетьмана
Павла Скоропадського. – 1999. – Т. 5. – С. 84–88.

387. Сідак В. Спецслужби Української Дер-
жави. – 1999. – Т. 5. – С. 116–123.

388. Сохань П. Досвід та уроки державо-
творення Гетьманату в контексті сучасності. –
1999. – Т. 5. – С. 12–14.

389. Срібняк І. Репатріаційна діяльність україн-
ських дипломатичних і військово-санітарних уста-
нов у Європі в 1918 р. – 1999. – Т. 5. – С. 259–263.

390. Стародуб А. Організація управління Пра-
вославної Церкви в Україні восени 1918 р: автоно-
мія канонічна і фактична. – 1999. – Т. 5. – С. 177–180.

391. Телячий Ю. Діяльність М. П. Василенка за

спогадами гетьмана. – 1999. – Т. 5. – С. 208–209.
392. Терещенко Ю., Осташко Т. Вільгельм

Габсбург – Василь Вишиваний: з історії життя та
діяльності. – 1999. – Т. 5. – С. 189–195.

393. Тимощук О. Боротьба українських та
австро-німецьких військ з махновцями (лютий –
грудень 1918 р.). – 1999. – Т. 5. – С. 108–112.

394. Толокньов І. Проблема залізничного транс-
порту в діяльності гетьманського уряду. – 1999. –
Т. 5. – С. 97–99.

395. Ульяновський В. Всеукраїнський Пра-
вославний Церковний Собор 1918 р.: два церковно-
політичні контексти. – 1999. – Т. 5. – С. 168–176.

396. Чернявська Т. Період Гетьманату за доку-
ментами Держархіву Харківської області. – 1999. –
Т. 5. – С. 236–237.

397. Чиркова М. Антигетьманське повстання
в Полтаві в листопаді 1918 р. – 1999. – Т. 5. –
С. 241–244.

398. Ярова Г. Постать гетьмана Павла Скоро-
падського в експозиції Музею гетьманства. –
1999. – Т. 5. – С. 187–188.

399. Яценко В. Павло Скоропадський та україн-
ські патріотичні сили у 1918 р. – 1999. – Т. 5. –
С. 30–32.

Національна архівна спадщина: проблеми
збереження (2–5 листопада 1999 р.)

1. Проблеми збереженості архівної спадщини:
історія та сучасність

400. Збереження та введення до наукового обігу
звукової культурної спадщини / В. Петров, О. Они-
щенко, А. Крючин,С. Шанойло, І. Косяк. – 2000. –
Т. 6. – С. 25–27.

401. Ковальчук Г. Особливості зберігання ста-
родруків та рідкісних видань. – 2000. – Т. 6. –
С. 37–39.

402. Ларін М., Банасюкевич В. Наукові основи
збереження документальної спадщини народів
Росії. – 2000. – Т. 6. – С. 29–31.

403. Ляхоцький В. Завдання Українського
державного науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства – запобігти втратам
архівних документів. – 2000. – Т. 6. – С. 10–14.

404. Матяш І. Українська архівна наука 1920–
1930-х років: організація природознавчих дослід-
жень. – 2000. – Т. 6. – С. 14–21.

405. Огенко В., Міщенко В. Застосування фі-
зико-хімічних способів у вирішенні проблеми збе-
реження архівних документів. – 2000. – Т. 6. –
С. 22–25.

406. Папакін Г. Проблеми збереження і корис-
тування фамільними архівними фондами (на
прикладі фонду Скоропадських). – 2000. – Т. 6. –
С. 32–37.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

267

407. Прокошева Т. та ін. Державна програма
збереження бібліотечних і архівних фондів /
Т. Прокошева, К. Селіверстова, А. Шурубура. –
2000. – Т. 6. – С. 7–9.

408. Ріос Рауль. Генеалогічне товариство Юта. –
2000. – Т. 6. – С. 32.

409. Тарасов В. Питання забезпечення збере-
женості документів архівного фонду Російської
Федерації і шляхи їхнього вирішення. – 2000. –
Т. 6. – С. 27–29.

410. Чиркова М. Криза архівів як наслідок кри-
зи суспільства. – 2000. – Т. 6. – С. 40–42.

2. З досвіду роботи архівів
411. Борисенко С. Проблеми зберігання доку-

ментів в архівних підрозділах центральних держав-
них установ України. – 2000. – Т. 6. – С. 46–47.

412. Гудімова Н. Соціальний фактор збереже-
ності документів у бібліотечних фондах. – 2000. –
Т. 6. – С. 58–60.

413. Гурбова Л. Особливості зберігання об’єм-
них справ. Проведення профілактичних заходів
для справ, до яких рідко звертаються. – 2000. –
Т. 6. – С. 57–58.

414. Іваненко Б. ЦДАГО: досвід і проблеми збе-
реженості документів громадських об’єднань. –
2000. – Т. 6. – С. 51–52.

415. Панфілова Т. З досвіду Державного архіву
Львівської області щодо зберігання документів. –
2000. – Т. 6. – С. 47–49.

416. Петренко Е., Старікова Т. З досвіду ро-
боти ЦЛМРД з реставрації та стабілізації доку-
ментів методом превентивної консервації. –
2000. – Т. 6. – С. 53–54.

417. Рокитенець Т. Громадський огляд стану
збереженості документів Національного архівного
фонду – дійовий спосіб поліпшення умов збері-
гання документів у державних архівах. – 2000. –
Т. 6. – С. 43–46.

418. Росторгуєва О. Проблеми збереження до-
кументів НАФ у Державному архіві Сумської об-
ласті. – 2000. – Т. 6. – С. 49–51.

419. Шелест А. Організація зберігання і забез-
печення збереженості кіновідеофотофонодокумен-
тів у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. –
2000. – Т. 6. – С. 55–57.

3. Технології реставрації документів
420. Балакіна М. Вплив вибілювачів на збереже-

ність паперової основи. – 2000. – Т. 6. – С. 72–76.
421. Дослідження і консервація “Ірландського

Євангелія” VIII століття / С. Добрусіна, Д. Ципкін,
Н. Кулікова, Т. Велікова. – 2000. – Т. 6. – С. 61–69.

422. Омельченко М., Затока Л. Особливості па-
перу для документів архівного призначення: під-

ходи у виборі та умовах зберігання. – 2000. –
Т. 6. – С. 77–79.

423. Паламар Н. Нові матеріали і технології в
реставрації документів. – 2000. – Т. 6. – С. 70–71.

424. Скобець І., Новікова Г. Копіювання в
бібліотеках як засіб поширення і зберігання інфор-
мації. – 2000. – Т. 6. – С. 81–83.

425. Тарасенко О., Чумак О. Цілісність архів-
них, бібліотечних та інформаційних фондів. –
2000. – Т. 6. – С. 80–81.

4. Збереженість електронних документів
426. Величко О. Сучасні поліграфічні матеріали

в книжково-журнальному виробництві. – 2000. –
Т. 6. – С. 92–93.

427. Гордійчук Г. Досвід впровадження і зас-
тосування електронного документообігу в джере-
лах комплектування Держархіву Херсонської об-
ласті – Херсонській облдержадміністрації та ре-
гіональному відділенні Фонду державного май-
на. – 2000. – Т. 6. – С. 84–85.

428. Окорокова Л., Левченко Л. Створення
страхового фонду на цифрових носіях в Держар-
хіві Миколаївської області (з досвіду роботи). –
2000. – Т. 6. – С. 85–87.

429. Родіонов М., Мачулянський О. Застосуван-
ня дисперсних металевих плівок для захисту
інформації персональних електронно-обчислю-
вальних машин. – 2000. – Т. 6. – С. 87–92.

430. Розум Т. Комп’ютерні флексографічні тех-
нології. – 2000. – Т. 6. – С. 93–94.
5. Моніторинг стану збереженості документів

431. Кобякова В. Моніторинг екологічного ста-
ну сховищ культурних цінностей і стану збереже-
ності фондів. – 2000. – Т. 6. – С. 95–97.

432. Місюра А. та ін. Моніторинг стану збе-
реженості документів Національного архівного
фонду України / А. Місюра, А. Шурубура, І. Кор-
чемна. – 2000. – Т. 6. – С. 97–101.

433. Температурно-вологісний режим та
мікобіота повітря архівів і музейних приміщень /
В. Довгалюк, Т. Кондратюк, О. Рибчинська,
О. Рясна. – 2000. – Т. 6. – С. 103–106.

434. Успенська С. та ін. Проблеми консервації
музейних архівів / С. Успенська, В. Кобякова,
В. Крилов. – 2000. – Т. 6. – С. 101–103.

6. Захист документів від біопошкоджень
435. Башкір Б. та ін. Боротьба з біопошкод-

женнями архівних документів за допомогою пучка
прискорених електронів / Б. Башкір, О. Кісельов,
Л. Малишева. – 2000. – Т. 6. – С. 107–109.

436. Біо-вогнезахист архівних приміщень та об-
ладнання / Ю. Стріленко, Р. Гуцуляк, Н. Поляць-
кова, О. Білецька. – 2000. – Т. 6. – С. 121.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

268

437. Дослідження антисептиків для профілак-
тики і захисту архівних документів від біоушкод-
жень / О. Володіна, Е. Коваль, А. Місюра, А. Шу-
рубура. – 2000. – Т. 6. – С. 109–114.

438. Жартовський В. та ін. Захист целюлозо-
вмістких матеріалів від займання і біоруйнування
/ В. Жартовський, П. Борисов, В. Мартюк. –
2000. – Т. 6. – С. 119–120.

439. Сеітова А. Засоби і способи захисту кіно-
документів від біологічних пошкоджень (з досвіду
роботи центрального державного архіву кінофо-
тодокументів і звукозаписів Республіки Казах-
стан). – 2000. – Т. 6. – С. 117–118.

440. Суббота А. Проблема дезінфекції бібліо-
течних і архівних документів, уражених мікромі-
цетами. – 2000. – Т. 6. – С. 114–116.

7. Технічне оснащення архівів
441. Антонов А., Місюра А. Перспективні анти-

пірени та способи ефективного зниження горю-
чості полімерних матеріалів. – 2000. – Т. 6. –
С. 125–126.

442. Довгалюк В., Кібеко О. Сучасна вітчизня-
на техніка для систем забезпечення мікроклімату
архівних приміщень. – 2000. – Т. 6. – С. 122–123.

443. Жартовський В. та ін. Нетрадиційні дже-
рела азоту для флегматизації повітряного середо-
вища архівосховищ / В. Жартовський, М. Откідач,
В. Мартюк. – 2000. – Т. 6. – С. 123–125.

444. Місюра А. та ін. Правові норми пожеж-
ної безпеки в державних архівах України / А. Мі-
сюра, А. Шурубура, О. Диннік. – 2000. – Т. 6. –
С. 126–127.

445. Смєхнов О. Сучасне обладнання для
зберігання носіїв інформації. – 2000. – Т. 6. –
С. 134–135.

446. Стрийковскі К. Будівництво і оснащення
архівів. – 2000. – Т. 6. – С. 127–133.

8. Професійна підготовка реставравторів
447. Селіверстова К., Шурубура А. Підготовка

реставраторів документальних пам’яток. – 2000. –
Т. 6. – С. 136–137.

448. Успенська С. Сучасні форми підготовки
фахівців-реставраторів і хранителів документаль-
них фондів. – 2000. – Т. 6. – С. 137–139.

XIII. Бібліографія. Рецензії. Інформація.
Хроніка

449. Багмет М., Ляпіна Л. Підготовка Мико-
лаївським центром політичних досліджень публі-
кацій про видатні постаті південного регіону Ук-
раїни. – 2003. – Т. 9. – С. 190–191.

450. Бездрабко В. Біографістика в контексті
сучасних історичних та історіографічних дослід-

жень (VI Астахівські читання). – 2002. – Т. 8. –
С. 255–256.

451. Бобков В. Из истории краеведческих ис-
следований на юге Украины по данным архивов
Санкт-Петербурга и Симферополя. – 2003. –
Т. 10. – С. 226–229.

452. Буравченков А., Стуканов Є. Знаний і не-
знаний академік В. Іконников. – 1999. – Т. 4. –
С. 206–208. – Рец. на кн.: Войцехівська І. Академік
Володимир Іконников. Життєпис та бібліогра-
фія. – К., 1998; Войцехівська І. Володимир Ікон-
ников. Джерелознавчі студії. – К., 1999.

453. Бутич І. Південна Україна ХVIІІ–ХІХ сто-
ліття. – 1998. – Т. 3. – С. 187–188. – Рец. на кн.:
Південна Україна ХVIІІ–ХІХ століття: Записки
науково-дослідницької лабораторії історії Півден-
ної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА Тайдем-У. –
1995, 1996.

454. Бутич І. Сторінки військового некрополя
старої Одеси. – 1998. – Т. 3. – С. 183–184. – Рец.
на кн.: Страницы военного некрополя старой
Одессы. Биографический справочник / Сост.
И. В. Дивный. – К., 1996. – 182 с.; 70 ил.

455. Варшавчик М. [Рецензія]. – 1996. – Т. 1. –
С. 153–155. – Рец. на кн.: Боряк Г. В. Національна
спадщина України та державний реєстр “Ар-
хеографічна Україніка”: Архівні документальні
ресурси та науково-інформаційні системи / НАН
України. Ін-т рукописів Центр. наук. б-ки
ім. В. І. Вернадського; Гол. арх. упр. при Кабінеті
Міністрів України. – К., 1995. – 354 с.

456. Виноградова О. Визначення перспектив
розвитку системи підвищення кваліфікації праців-
ників інформаційно-документаційної сфери. –
2002. – Т. 8. – С. 251–255.

457. Головко О. Історія харківського міського
самоврядування в особах: свідчать документи
Державного архіву Харківської області. – 1998. –
Т. 3. – С. 182–183. – Рец. на кн.: Головко А. Н.,
Добреля Л. П., Пикина В. В., Ярмыш А. К. Во гла-
ве города: Руководители Харьковского городского
самоуправления. – Х.: Криница, 1998. – 160 с. –
(Харьковский биогр. словарь).

458. Горбик В. Історико-культурна спадщина в
контексті духовного розвитку сучасної України. –
2003. – Т. 9. – С. 179–182.

459. Гурбова Л. Історія губернського міста С у
відеофільмах. – 2003. – Т. 9. – С. 191–193.

460. Гуртовенко Т. “Константи” – архівістам. –
1996. – Т. 1. – С. 156–158.

461. Данилюк І. Розробка фондів державних ар-
хівів в контексті реалізації Державної програми
підготовки науково-документальної серії книг
“Реабілітовані історією”. – 2003. – Т. 9. – С. 188–189.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

269

462. Делеган М. Україна та Угорщина: поглиб-
лення співпраці. – 1998. – Т. 3. – С. 188–192.

463. Дивний І. Краєзнавча історія Криму: в по-
шуках синтетичності. – 1998. – Т. 3. – С. 185–187. –
Рец. на кн.: Непомнящий А. А. Очерки развития
исторического краеведения Крыма в ХІХ – начале
ХХ века. – Симферополь: Таврида, 1998. – 208 с.

464. Зворський С. Краєзнавчі та архівні аспекти
досліджень з історії бібліотечної справи в Украї-
ні. – 2003. – Т. 10. – С. 219–221.

465. Зворський С. Перший рік діяльності спе-
ціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в
УНДІАСД. – 2004. – Т. 11. – С. 273–275.

466. Ківшар Т., Одинока Л. Наукове видання
бібліотеки Харківського державного університе-
ту. – 2002. – Т. 8. – С. 262–265. – Рец. на кн.:
Бібліотекознавець Костянтин Іванович Рубинсь-
кий (1860–1930): Біобібліогр. нарис / Харківський
держ. ун-т. Центральна наук. б-ка; Уклад.
Н. М. Березюк. – Х.: РА, 1998. – 68 с.: іл. – (Видат-
ні постаті в історії Харківського університету).

467. Ковальчук Г. “Книга книг” у фонді відділу
стародруків та рідкісних видань Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. –
2001. – Т. 7. – С. 144–149.

468. Корогод Л. Новий напрям в сучасному
грушевськознавстві. – 1996. – Т. 1. – С. 159–161. –
Рец. на кн.: Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло
Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття:
1924–1934. – К.: Україна, 1996. – 336 с.

469. Кулешов С. Нові навчальні видання з до-
кументознавства. – 1999. – Т. 4. – С. 201–204. –
Рец. на кн.: Палеха Ю. І. Документаційне забез-
печення управління: Підручник / МАУП. – К.,
1997. – 343 с.; Швецова-Водка Г. М. Типологія до-
кумента: навч. посібник / РДІК. – К.: Кн. палата
України, 1998. – 80 с.; Кушнаренко Н. Н. Докумен-
товедение: Учебник. – Х., 1997. – 384 с.

470. Лебедєва І. Розвиток співпраці з російсь-
кими колегами. – 2002. – Т. 8. – С. 248–249.

471. Ляхоцький В. “Наша культура”: збережен-
ня й традиції. – 2000. – Т. 6. – С. 140–151.

472. Матяш І. Джерела з історії української
революції. – 2003. – Т. 9. – С. 194–196. – Рец. на
кн.: Український національно-визвольний рух (бе-
резень-листопад 1917 року). – К., 2003.

473. Матяш І. Покажчик до метричних книг
Свято-Троїцької церкви в Одесі. – 2001. – Т. 7. –
С. 149–150. – Рец. на кн.: Греки Одеси. Іменний
покажчик по метричним книгам Одеської Грецької
Свято-Троїцької церкви. – О., 2000.

474. Матяш І., Новохатський К. Перший на-
ціональний білоруський підручник з архіво-
знавства. – 1999. – Т. 4. – С. 204–206. – Рец. на кн.:

Шумейко М. Ф., Козак К. И., Селеменев В. Д. Ар-
хивоведение Беларуси: Учеб. пособие для студен-
тов исторических факультетов вузов. В 2 ч. –
Минск: Изд. центр РИВШ, 1998. – Ч. 1. История
и организация архивного дела. – 216 с.; Ч. 2. Тео-
рия и методика архивного дела. – 196 с.

475. Мацюк О. Нове слово в українській істо-
ричній науці. – 1997. – Т. 2. – С. 151–153. – Рец.
на кн.: Чишко В. Біографістика як галузь історич-
ної науки: історіографія та методологія.

476. Мингалева Ю., Попов А. Англоязычные
источники по истории иностранного туризма в Со-
ветском Крыму (довоенный период). – 2003. –
Т. 10. – С. 218–219.

477. Непомнящий А. Библиография библиогра-
фии исторического краеведения Крыма: начало
работы над составлением полного свода. – 2003. –
Т. 9. – С. 182–186.

478. Нестуля О. Попередній аналіз бази даних
жертв політичних репресій 1920–1950-х років на
Полтавщині. – 2003. – Т. 9. – С. 186–188.

479. Одинока Л. Вивчаємо нашу історію. –
2002. – Т. 8. – С. 260–262. – Рец. на кн.: Мітрафан
Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліяграфічны
паказальнік / Уклад.: В. У. Скалабан і ін. – Мінськ:
Нац. б-ка Беларусі, 2001. – 120 с.

480. Павлова О. Пам’яті поета. – 1999. – Т. 4. –
С. 212.

481. Павлова О. Скарби архіву-музею. – 1998. –
Т. 3. – С. 192–193.

482. Павловська Н. І хоч одна архівна добірка
українізації не робить... – 1998. – Т. 3. – С. 181. –
Рец. на кн.: Українізація на Чернігівщині в 20-30
ті рр.: Добірка документів. – Чернігів, 1997. – 129 с.

483. Преловськка І. До проблеми дослідження
джерел з історії УАПЦ 1920–1930 рр. – 2002. –
Т. 8. – С. 256–260.

484. Радько П. Національні традиції держа-
вотворення: концепції, ідеї та реалії. – 1999. –
Т. 4. – С. 208–210. – Рец. на кн.: Кармазі-
на М. С. Ідея державності в українській полі-
тичній думці (кінець ХІ – початок ХХ століт-
тя). – К., 1998. – 350 с.

485. Рєзнікова В., Куделко С. Книга, що по-
служить добрій пам’яті Харківської духовної
школи. – 1999. – Т. 4. – С. 211. – Рец. на кн.: По-
сохова Л. Ю. Харківський колегіум (XVIII – пер-
ша половина ХІХ ст.). – Х.: БізнесІнформ,
1999. – 168 с.

486. Романовський Р. “Comma”: Міжнародний
журнал архівів, 2001, № 3–4. – 2002. – Т. 8. –
С. 265–267.

487. Романовський Р. “Архівні подорожі” Язепа
Янушкевича. – 2003. – Т. 10. – С. 229–230. – Рец.



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

270

на кн.: Янушкевіч Я. За архіўным парогам: Бела-
руская літаратура ХІХ–ХХ стагоддзяў у святле
архіўных пошукаў. – Мінск: Мастацкая літара-
тура, 2002. – 381 с., [8] л.: іл.

488. Романовський Р. Питання регіональної іс-
торії на сторінках польського архівознавчого ви-
дання “Archeion” 1990–2000 рр. – 2003. – Т. 10. –
С. 222–225.

489. Селіверстова К., Савченко М. До виходу
з друку першого українського термінологічного
словника з архівної справи. – 1998. – Т. 3. –
С. 193–197.

490. Сергієнко Ю. Про помилки і неточності у
збірці документів про Михайла Драгоманова. –
2003. – Т. 10. – С. 240–241.

491. Слободніченко А. Краєзнавчі публікації на
сторінках журналу “Архіви України”. – 2003. –
Т. 10. – С. 231–240.

492. Слободніченко А. Нові архівознавчі видан-
ня УНДІАСД (1999–2002 рр.). – 2002. – Т. 8. –
С. 267–272.

493. Смолій В. Цінне археографічне видання. –
2001. – Т. 7. – С. 150–152. – Рец. на кн.: Перший
Всеукраїнський Православний Церковний Собор
УАПЦ 1921 року: документи і матеріали. – К.; Л.,
1999. – 560 с.

494. Солодова В. та ін. Друга науково-прак-
тична конференція “Музей. Історія. Сучасність”
(Одеса, 16–17 травня 2001 р.) / В. Солодова, І. Са-
пожников, Ю. Слюсар. – 2002. – Т. 8. – С. 249–251.

495. Таран Л. Нова біобібліографічна праця. –
1998. – Т. 3. – С. 184–185. – Рец. на кн.: Алексей
Иванович Маркевич (1847–1903): биобиблиогра-
фический указатель. – О., 1997.

496. Ходоровський М. Вечір пам’яті Володими-
ра Антоновича. – 1998. – Т. 3. – С. 193.

497. Христова Н. Архів і особа. – 1999. –
Т. 4. – С. 212.

498. Чепуренко Я. Краєзнавчі документи
в бібліотечно-архівній колекції “Фонд Президентів
України”. – 2003. – Т. 9. – С. 193–194.

499. Шаталіна Є. Дослідження історичної прав-
ди нашої минувшини. – 1997. – Т. 2. – С. 154–157. –
Рец. на кн.: Лихолобова З. Сталінський тоталітар-
ний режим та політичні репресії кінця 30-х ро-
ків в Україні (переважно на матеріалах Донбасу).

500. Шмидт С. Опыт подготовки и издания
справочно-информационных трудов Археографи-
ческой комиссии РАН. – 2002. – Т. 8. – С. 242–247.

501. Шурубура А. Збереження історичної і куль-
турної спадщини (реферативний огляд видань
Лабораторії консервації і реставрації документів
Російської Академії наук). – 2000. – Т. 6. –

С. 151–160.
502. Ars discernendi vera ac falsa / О. Мацюк,

Н. Царьова, В. Кметь, Н. Шестакова. – 1998. –
Т. 3. – С. 171–181. – Рец. на кн.: Кріль М. Основи
палеографії: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. –
196 с.; Кріль М. Латинське письмо та його види:
Текст лекцій. – Л.: В-во Львів. ун-ту, 1996. – 64 с.

XIV. Ювілеї
503. Боряк Г., Матяш І. Особистість вченого в

бібліотечно-інформаційній сфері сучасного сус-
пільства. До 70-ліття академіка НАН України
О. С. Онищенка. – 2003. – Т. 9. – С. 197–199.

504. Войцехівська І. Архівознавчі студії про-
фесора Ярослава Калакури. – 2002. – Т. 8. –
С. 273–274.

505. Волковинський В., Васько Л. Архівіст,
історик, захисник Вітчизни [До 80-річчя від дня
народження О. Г. Мітюкова]. – 2003. – Т. 10. –
С. 242–244.

506. Загорецька О. Ювілей вченого історика-
археографа Івана Лукича Бутича. – 1999. – Т. 4. –
С. 213–214.

507. Зубченко К. До 80-річчя Державного ар-
хіву Київської області. – 2002. – Т. 8. – С. 277–281.

508. Купченко В. Державний архів м. Києва. –
2002. – Т. 8. – С. 274–277.

509. Слончак Н. Центральний державний
кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшенич-
ного – скарбниця історії. – 2002. – Т. 8. –
С. 281–287.

510. Федорова Л. Приклад творчого натхнен-
ня. – 1999. – Т. 4. – С. 214–215.

XV. Некрологи

511. Крячок М. Слово про архівіста, що перед-
часно пішов з життя. – 1999. – Т. 4. – С. 216–217.

XVI. Наші консультації

512. Кузнєцова Л. Нормативно-методична база
з організації діловодства в установах, підприєм-
ствах і організаціях. – 2002. – Т. 8. – С. 289–292.

513. Лозова С. Деякі зауваження щодо методи-
ки укладання путівників по фондах архівів. –
2002. – Т. 8. – С. 288–289.

514. Наші консультації: [Г. Папакін повідомляє
про скорочення назв галузевих державних архівів
України та зміни у мережі федеральних архівів
Росії]. – 1999. – Т. 4. – С. 218.

515. Наші консультації: [І. Матяш відповідає
на запитання читачів “Студій” щодо скорочення
назв державних архівів України та запису поси-
лань на використані архівні джерела]. – 1998. –



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

271

Т. 3. – С. 198.

Покажчик авторів
Абросимова С. 251, 295
Адамовський В. 191
Акулов М. 46
Алтухова О. 330
Андрієвська Л. 69
Анохіна Л. 315
Антоненко І. 122, 274
Антонов А. 441
Ашаренкова Н. 73
Багмет М. 449
Бажан О. 139
Балакіна М. 420
Балишева О. 192
Банасюкевич В. 47, 402
Барабаш Н. 252
Батрак (Слободніченко) А. 123, 491, 492
Башкір Б. 435
Бевз Т. 331
Бездрабко В. 48, 69, 74, 450
Бекетова В. 75
Березюк Н. 76, 253
Бєлий Д. 140
Біла С. 77
Білецька О. 436
Білоусова Л. 193
Біляшівський Б. 316
Бобков В. 451
Божко О. 317
Бойцун Л. 194, 202
Бондар В. 332
Бонь О. 141
Борисевич С. 142, 143
Борисенко С. 333, 411
Борисов П. 438
Боряк Г. 503
Бугера Г. 144
Буравченков А. 452
Бурім Д. 307
Бут О. 195
Бутич І. 254, 296, 297, 453, 454
Варшавчик М. 455
Васько Л. 505
Васьковський Р. 334
Величко О. 426
Велікова Т. 421
Верба І. 78
Верстюк В. 335
Вєтров Р. 336
Виноградова О. 456
Винокурова Ф. 79, 196
Вінідіктова Н. 337

Вітренко В. 339
Вітренко Г. 339
Вовк Ю. 340
Войцехівська І. 197, 255, 341, 504
Волинець А. 5
Волковинський В. 505
Волкотруб Г. 198, 256, 322
Володіна О. 61, 64, 437
Ворончук І. 49
Гаврилюк С. 145
Гайдукевич О. 178
Гай-Нижник П. 342
Галик В. 257
Галушко К. 343
Гальчак С. 199
Гальченко С. 149
Гамза В. 179
Гейда О. 154
Гелей С. 344
Гика В. 146, 200
Гісцова Л. 6
Гнатюк С. 345
Головатенко В. 147
Головко О. 457
Голубко В. 201
Гончарова Н. 41, 50
Горбик В. 458
Гордійчук Г. 427
Горєлов В. 346
Гошуляк А. 347
Гранкіна О. 46
Григорук М. 318
Гриценко А. 348
Грицина Д. 202
Гудімова Н. 412
Гузенков С. 80
Гура А. 349
Гурбова Л. 413, 459
Гуртовенко Т. 460
Гуцуляк Р. 436
Данильченко Г. 4
Данилюк І. 461
Дегтяренко Л. 63
Делеган М. 7, 203, 462
Дивний І. 463
Диннік О. 444
Діденко Л. 8
Дмитренко А. 148
Дмитрук В. 180
Добреля Л. 183
Добров П. 195
Добрусіна С. 421
Довбищенко М. 9, 51
Довгалюк В. 433, 442



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

272

Довганич О. 204
Довжук І. 258
Драгомірова (Скрицька) Л. 52, 62, 67, 68
Дроздовська О. 81
Дубровіна Л. 10, 11, 29, 350
Дудко О. 351
Ємельянова Т. 12
Єрмолаєва Е. 82
Єсюнін С. 352
Жартовський В. 438, 443
Жулинський М. 149
Завальнюк О. 150
Загорецька О. 124–126, 353, 506
Задніпровська Л. 205, 206
Задніпровський О. 206
Запорожцев М. 187
Заруба В. 259
Затока Л. 63, 422
Заяць А. 83
Зворський С. 69, 464, 465
Зозуля С. 151
Зубченко К. 507
Ібрагімова Т. 4
Іваненко Б. 414
Іванець А. 354
Іваннікова М. 84
Іванько І. 355
Іванюк О. 319
Ігнатуша О. 356
Ігнатьєва І. 320
Іщенко Я. 85
Кавун М. 181
Кагамлик С. 207
Калакура Я. 18, 53, 54
Капраль М. 208
Каран Д. 152
Качановська Л. 55
Качкан В. 86, 260
Кентій А. 357
Кизименко П. 358
Киридон А. 87
Кисельов І. 56
Кисельова А. 13
Киструська Н. 88, 298
Киштымов А. 276
Кібеко О. 442
Ківшар Т. 466
Кісельов О. 435
Клименко І. 209
Клименко О. 117
Клименко Т. 14, 210
Климова К. 15, 16, 69, 89, 299
Кметь В. 153, 502
Кобякова В. 431, 434

Коваленко О. 154, 300, 301
Коваль Е. 61, 437
Коваль О. 261
Коваль Т. 90
Ковальова Н. 359
Ковальчук Г. 401, 467
Кожекин А. 211
Колесников К. 355, 360
Комарніцький О. 182
Кондратюк Т. 433
Кондрашов В. 155
Коник Ю. 212
Коновалова Т. 4
Кононенко С. 17
Копиленко О. 361
Корогод Л. 468
Коротенко В. 91, 362
Корчемна І. 432
Костриця М. 92
Косяк І. 400
Кочеркевич Я. 93
Кравець С. 363
Кравчук П. 213
Крижанівська О. 214
Крижанівський О. 214
Крилов В. 434
Крохмаль Я. 277
Крючин А. 400
Крячок М. 215, 216, 321, 364, 511
Куделко С. 94, 485
Кузнєцова Л. 512
Кузьменко Л. 217
Кулешов С. 95, 127–131, 469
Кулікова Н. 421
Кульчицький С. 57, 365
Купченко В. 322, 508
Ларин М. (Ларін М.) 132, 278, 402
Латиш О. 156
Лебедєва І. 302, 470
Левченко Л. 428
Лейбфрейд О. 218
Лозицький В. 18, 19
Лозова С. 69, 513
Лохматова А. 219
Луговський О. 96
Любовець О. 366
Ляпіна Л. 449
Ляхоцький В. 20, 21, 58, 97, 220, 221, 303, 367,

403, 471
Мага І. 262
Макієнко О. 263
Малиновський Б. 222, 368
Малишева Л. 435
Маньковська Р. 369



Х. Б ібліографія,  рецензі ї , повідомлення

273

Маньковський А. 133, 134
Мартюк В. 438, 443
Марченко Н. 98
Матяш І. 18, 22, 23, 59, 60, 264, 279, 304, 370, 404,

472–474, 503, 515
Мацюк О. 99, 475, 502
Мачулянський О. 429
Машевський О. 371
Метальникова Н. 24
Мешков Д. 4
Миленька Г. 305
Мингалева Ю. 476
Михальченко С. 265, 372
Місюра А. 432, 437, 441, 444
Міщенко В. 405
Міщук Г. 100
Міщук С. 223
Момот Л. 183
Морозова Г. 224
Московченко Н. 25–27, 157
Мутафян Г. 43
Недбальська О. 158
Непомнящий А. 225, 266, 373, 477
Нестерович Ю. 280
Нестуля О. 478
Нестуля С. 159, 226
Новікова Г. 66, 424
Новохатський К. 28, 62, 474
Овчаренко Ф. 55
Огенко В. 405
Одинока Л. 466, 479
Оков І. 227
Окорокова Л. 428
Омельченко М. 63, 422
Омельчук Д. 46
Онищенко О. 29, 400
Осташко Т. 392
Откідач М. 443
Павлишин О. 374
Павлова В. 267
Павлова О. 480, 481
Павловська Н. 69, 268, 269, 482
Паламар Н. 423
Палеха Ю. 135
Палієнко М. 30, 281, 282
Панфілова Т. 415
Папакін Г. 31, 32, 101–103, 228, 375, 376,
      406, 514
Парамонов А. 184
Пастушенко Т. 229
Петренко Е. 416
Петренко О. 230, 323
Петрик А. 104
Петров В. 400

Пилипенко В. 384
Пилявець Л. 306
Пиріг О. 185
Пиріг Р. 160, 307, 308, 377
Пікіна В. 167
Пірко В. 231
Платонова Н. 161, 232
Поляцькова Н. 436
Понєдєльнік Л. 105
Попельницький О. 162
Попов А. 211, 476
Посохов С. 163
Посохова Л. 164
Потильчак О. 233
Потульницький В. 378
Преловська І. 234, 235, 483
Привалов В. 47
Прилепішева Ю. 379
Приступа С. 380
Прись Т. 33, 34
Приходько Л. 270
Пришляк В. 186
Проданюк Ф. 381
Прокошева Т. 407
Пуцко В. 324
Пшенніков О. 165
Радько П. 382, 484
Рева Л. 166, 309, 383
Резнікова В. 167, 236, 485
Ремі Й. 384
Решетников С. 64
Рибчинська О. 433
Ріос Рауль 408
Родіонов М. 429
Розум Т. 430
Рокитенець Т. 417
Романовський Р. 486–488
Росторгуєва О. 418
Рудий Г. 385
Рясна О. 433
Савченко М. 106, 489
Садовська О. 4
Сапожников І. 494
Сахно В. 168
Сеги Л. 283
Сеітова А. 439
Селіверстов В. 275
Селіверстова К. 18, 43, 58, 275, 284, 407,
      447, 489
Сельченкова С. 65, 136
Семистяга В. 107
Сендик З. 36, 37
Сергієнко Ю. 490
Сергійчук В. 310, 311, 386



Х. Б ібліографія,  рецензі ї ,  повідомлення

274

Середяк А. 201
Симоненко І. 38
Сідак В. 387
Сінкевич Є. 169
Скалабан В. 285
Скибак І. 325, 326
Скобець І. 66, 424
Скочиляс І. 108
Скрицька – див. Драгомірова Л.
Скуратівський В. 109
Слободніченко – див. Батрак А.
Слободянюк П. 39
Слончак Н. 509
Слюсар Ю. 494
Смєхнов О. 445
Смірнова В. 237
Смолій В. 493
Смуток І. 238
Соловка Л. 239
Солодова В. 494
Солонська Н. 110
Сохань П. 388
Сохань С. 111
Сохацька Є. 312
Срібняк І. 389
Старікова Т. 416
Старков В. 240
Старовойт С. 112
Старовойтенко І. 113
Старовойтов М. 187
Стародуб А. 390
Старостин Е. (Старостін Є.) 286, 287, 327
Степченко О. 11
Стецик Ю. 40
Стрийковскі К. 446
Стріленко Ю. 436
Стрільчук Л. 114, 115
Студенніков І. 188
Стуканов Є. 452
Суббота А. 440
Табачник Д. 3
Таран Л. 495
Тарасенко О. 425
Тарасов В. 409
Телячий Ю. 391
Темірова Н. 241
Терещенко Ю. 392

Терещук Н. 242
Терно В. 41
Тиміш Л. 116
Тимошенко Л. 42
Тимошик М. 288, 289
Тимощук О. 393
Титар В. 328
Титаренко Д. 170
Тіменик З. 313
Толокньов І. 394
Тронько П. 189
Тюрменко І. 171
Ульяновський В. 271, 395
Успенська С. 434, 448
Федоренко М. 172, 173
Федорова Л. 510
Федосов В. 290
Хаварівський Б. 117
Ходоровський М. 118, 496
Христова Н. 69, 70, 291, 292, 497
Царьова Н. 71, 502
Целуйко О. 272
Цепенда І. 308
Циганюк В. 119
Ципкін Д. 421
Чабан М. 314
Чепуренко Я. 137, 498
Чернецький Є. 243
Чернявська Т. 396
Чиркова М. 329, 397, 410
Чорний Д. 244
Чумак О. 425
Шакало В. 43
Шандра В. 174–176
Шанойло С. 400
Шаповал Ю. 245
Шаталіна Є. 499
Швецова-Водка Г. 138
Шевченко Л. 61, 64
Шевченко М. 229
Шевченко С. 246
Шекера О. 177
Шелест А. 419
Шестакова Н. 247, 502
Шмидт С. 500
Шулер Петер-Йоганес 293
Шумейко М. 44, 294
Шурубура А. 43, 55, 61, 64, 72, 407, 432, 437, 444,

447, 501
Щербак М. 248
Щербак Н. 248
Юдіна Л. 45, 249
Ядощук В. 190
Якубовський В. 120
Яненко З. 250
Яременко Л. 121
Ярова Г. 398
Яценко В. 399



Відомості  про авторів

275

Ананьєва Тетяна – молодший науковий
співробітник Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського (м. Київ)

Андрієвська Лариса – старший науковий
співробітник відділу архівознавства УНДІАСД
(м. Київ)

Антоненко Ірина  – пошукувач УНДІАСД
(м. Київ)

Бухальська Магдаліна – старший викладач
Національного університету харчових технологій
(НУХТ) (м. Київ)

Волкотруб Ганна – вчений секретар УНДІАСД
(м. Київ)

Гончарова Наталія – к. е. н., доцент Київ-
ського Національного університету культури і
мистецтв (м. Київ)

Драгомірова Лариса – старший науковий
співробітник відділу архівознавства УНДІАСД
(м. Київ)

Дубровіна Любов– д. і. н., професор, директор
Інституту рукопису НБУВ (м. Київ).

Ємельянова Тетяна – аспірант УНДІАСД
(м. Київ)

Зворський Сергій – к. і. н., завідувач сектора
науково-довідкового апарату та обліку документів
УНДІАСД (м. Київ)

Зубкова Наталія – к. і. н., завідувач відділу
джерелознавства Інституту рукопису НБУВ
(м. Київ)

Калакура Ярослав – д. і. н., професор кафедри
архівознавства та спеціальних галузей історичної
науки, Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (м. Київ)

Киридон Алла – к. і. н., доцент, докторант ка-
федри новітньої історії України Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка
(Полтава)

Клименко Тетяна – к. і. н., директор Дер-
жавного архіву Черкаської області (м. Черкаси)

Ковальчук Володимир – археограф відділу
джерел з новітньої історії України Інституту
української археографії та джерелознавства ім.
М.С. Грушевського (м. Київ)

Крючин Андрій – д. т. н., старший науковий
співробітник, заступник директора Інституту
проблем реєстрації інформації НАН України
(м. Київ).

Крючина Людмила – науковий співробітник
Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України (м. Київ)

Кулешов Сергій – д. і. н., професор, завідувач
відділу документознавства УНДІАСД (м. Київ)

Кушнаренко Наталія – д. пед. н., професор,
завідувач кафедри книгознавства та фондознав-
ства, проректор з навчально-методичної та ви-
ховної роботи Харківської державної академії
культури (м. Харків)

Ларін Михайло – д. і. н., професор, директор
Всеросійського науково-дослідного інституту
документознавства та архівної справи (м. Москва,
Російська Федерація)

Мага Ірина – к. і. н., старший науковий спів-
робітник відділу архівознавства УНДІАСД
(м. Київ)

Марченко Петро – к. т. н., старший науковий
співробітник УНДІАСД (м. Київ)

Матяш Ірина – д. і. н., професор, директор
УНДІАСД (м. Київ)

Міхалюк Дорота – к. і. н., доцент кафедри
міжнародних відносин Університету Миколая
Коперника в Торуню, (Польща)

Одинока Лініна – к. пед. н., доцент, завідувач
сектра науково-технічної інформації УНДІАСД
(м. Київ)

Павловська Надія – к. і. н., провідний нау-
ковий співробітник відділу архівознавства
УНДІАСД (м. Київ)

Палеха Юрій – професор, проректор Євро-
пейського університету (м. Київ)

Петров Вячеслав – член-кореспондент НАН
України, д. т. н., професор, директор Інституту
проблем реєстрації інформації НАН України
(м. Київ)

Попик Володимир – к. і. н., виконуючий обо-
в’язки директора Інституту біографічних до-
сліджень Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського (м. Київ)

Приходько Людмила – пошукувач УНДІАСД,
(м. Київ)

Романовський Ростислав – старший науковий
співробітник сектору науково-технічної інформації
УНДІАСД (м. Київ)

Сельченкова Світлана – аспірант УНДІАСД,
начальник відділу формування Національного
архівного фонду та діловодства Державного
комітету архівів України (м. Київ)

Слободянюк Петро – к. і. н., директор Дер-
жавного архіву Хмельницької області (м. Хмель-
ницький)

Солодова Віра – директор Одеського історико-
краєзнавчого музею (м. Одеса)

Сошинська Ярослава – к. і. н., доцент НТУУ
“КПІ”, докторант КНУКіМ (м. Київ)

Старостін Євген – д. і. н., професор, завідувач
кафедри Історико-архівного інституту Російського



Відомості  про авторів

276

державного гуманітарного університету (м. Мос-
ква, Російська Федерація)

Степченко Ольга – кандидат історичних наук,
завідувач відділу зберігання та використання фон-
дів Інституту рукопису НБУВ (м. Київ)

Ткаченко Ігор – аспірант Інституту Української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського (м. Київ)

Тупчієнко-Кадирова Люція  – пошукувач
УНДІАСД (м. Кіровоград)

Христова Наталія – к. і. н., професор кафедри
документальних комунікацій Державної академії
керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)

Шанойло Семен – к. т. н., завідувач відділу
Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України (м. Київ)

Швецова-Водка Галина – д. і. н. професор,
завідувач кафедри теорії та історії організації
архівної справи історико-архівного інституту
Російського гуманітарного університету (м. Рівне)

Щербак Микола – д. і. н., професор, завідувач
кафедри архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

Юдіна Лариса –  аспірант УНДІАСД (м. Хар-
ків)



СТУДІЇ З АРХІВНОЇ СПРАВИ
ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Том дванадцятий

Художнє оформлення обкладинки
А. С. Заєць, Н. В. Михайличенко

Редактор А. М. Катренко
Технічний редактор М. А. Притикіна

Верстка  Л. М. Федорова
Коректори Л. В. Андрієвська, Н. П. Московченко,

І. М. Мага, Н. П. Павловська
Бібліографічна редакція Р. В. Романовський

Зареєстровано у Міністерстві України у справах преси та інформації
04.07.1996 р. Серія КВ № 2110

Підписано до друку 15.11.2004 р. Формат 60х84/8
Умовн. друк. арк. 32,3 Обл.-вид. друк. арк. 34,57

Наклад 250 прим. Зам. № 

Видання надруковано у Видавництві Європейського університету
з оригінал-макета, підготовленого в УНДІАСД.
03179, Україна, Київ 179, вул. М. Ушакова, 8 а.

Реєстраційне свідоцтво ДК № 603 від 19.09.2001.

Н а у к о в е  в и д а н н я



Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України; УНДІАСД;
Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2004. – Т. 12. – 278 с.

ISBN 966-625-052-7
12-й том щорічника присвячено десятиліттю діяльності Українського науково-дослідного інституту

архівної справи та документознавства. До тому включено публікації, які висвітлюють роботу науковців
інституту, відомості про нагороди співробітників УНДІАСД, бібліографію публікацій на сторінках
“Студії з архівної справи та документознавства”

Для істориків, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених читачів.
ББК 79.3я 53


