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Р о з д і л  1

АрхівнА  спрАвА:  історія  тА  сучАсність

©  Юлія Головко, 2015

уДК [930.253:336.24.07](477.7)«17/18»

Юлія Головко

мИтні АрхівИ остАнньоЇ чвЕрті хVііі – почАтКу хіх ст.: 
осоБЛИвості ДЖЕрЕЛоЗнАвчоЇ рЕКонструКЦіЇ 

(нА прИКЛАДі мИтнИх устАнов півДЕнноЇ уКрАЇнИ)

у статті розглядаються особливості формування архівів митних установ Південної україни останньої чверті 
хVііі – початку хіх ст., організація зберігання митної документації та можливості реконструкції втрачених 
митних архівів.

Ключові слова: митниця, митний архів, документація, Південна україна.

Дослідження особливостей створення та ді-
яльності митних установ практично неможливе 
без опрацювання службової документації самих 
установ, особливо їх внутрішньої документації, 
яка якнайбільше відображала різні аспекти ор-
ганізації і функціонування установи та складала 
основу митних архівів. В останній чверті хVііі – 
на початку хіх ст. за відсутності в Російській 
імперії чітких правил відбору документації на 
зберігання митні архіви акумулювали в собі прак-
тично повний комплекс службової документації, 
що, з одного боку, забезпечувало можливість під-
готовки різних звітів та довідок стосовно това-
рів, торгових суден, пасажирів, купців, капіталів 
і т. д., а з іншого – ускладнювало зберігання зна-
чної кількості документів «для довідок», адже 
фактично вся службова документація зберігалася 
саме «про всяк випадок». Оскільки термін збері-
гання митної документації нормативно не визна-
чався, тому автоматично ставав постійним або до 
конкретного розпорядження1.

Документацію, яку зберігали в архівах митні 
установи, можна поділити на три групи: вхідна 
документація – законодавство, розпорядження 
керівництва, документація інших установ або 
посадових осіб, листування; вихідна документа-
ція – копії, чернетки, невідправлені примірники 
складених митною установою документів; вну-
трішня документація – реєстраційні журнали, 
книги, розпорядження митного присутствія тощо. 
Найретельніше зберігалася документація першої 
групи, адже вона забезпечувала нормативну базу 
діяльності самої установи і не списувалася на-
віть коли замінювалася новими розпорядження-
ми – саме цим визначався досить значний обсяг 
даної документації в митних архівах та його по-
дальше відносно якісне збереження.

Втім, в архіві митної установи найбільший 
обсяг припадав на документацію третьої гру-
пи, і не тільки тому, що її більше і регулярніше 
створювали (це регламентована документація, 
наявність якої в установі була обов’язковою, не-
залежно від особливостей функціонування мит-
ниці), а й тому, що вона не виходила за межі мит-
ної установи і фактично надходила на зберігання 
в повному обсязі.

Однією з найбільш «архівних» була обліково-
реєстраційна документація, частина якої мала ви-
ключно внутрішнє призначення, яка обов’язково 
поверталася в установу навіть після перевірки у 
вищих установах і мала зберігатися виключно 
в архіві установи (наявність подібної докумен-
тації можна вважати однією з найбільш промо-
вистих ознак виявлення саме митного архіву або 
його сліду, а не просто митної документації). 
Різновидів обліково-реєстраційної документації 
було досить багато: тільки річних реєстрацій-
них книг нараховувалося більше двох десятків 
найменувань. Велася ця документація доволі 
ретельно, оскільки була головним підтверджен-
ням функціонування установи та виконання нею 
відповідних завдань, основою для складання 
звітності, у першу чергу, фінансової, періодично 
контролювалася (наприклад, казенними палата-
ми, які перераховували всі облікові записи кни-
ги2) і залишалася в архіві установи3. Цей комп-
лекс документів мав для конкретної митниці не 
стільки ретроспективне, скільки оперативне зна-
чення, оскільки являв собою не тільки норма-
тивну базу діяльності самої установи та її служ-
бовців, але й містив зразки конкретних керівних 
розпоряджень, приклади вирішення поточних 
службових питань і т. д. саме тому мінімальний 
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необхідний обсяг документації у власному архіві 
повинна була мати кожна діюча митна установа, 
незалежно від тривалості існування та масштабів 
діяльності. 

упродовж останньої чверті хVііі – почат ку 
хіх ст. на півдні україни у різні періоди функ-
ціонувала 21 митна установа (від 7 до 12 у різні 
роки)4, отже, можемо припустити, що іс нувала 
саме така кількість митних архівів. На сьо год-
нішній день вдалося виявити тіль ки 7 комп лексів 
службової документації пів денно укра їнських 
мит ниць зазначеного періоду, які можна вважа-
ти рештками митних архівів Євпа торійської, 
Ми колаївської, Одеської, Оча ківської, Пе рекоп-
ської, Феодосійської та хер сон ської митниць. 
Але й ці митні архіви значною мірою склада-
ються з документації першої групи (норматив-
но-правові акти, розпорядження керівництва, 
листування тощо), натомість внутрішня обліко-
во-реєстраційна документація є швидше винят-
ком (наприклад, зошит вихідної документації 
Феодосійської портової митниці 1804 р.5, денні 
журнали Євпаторійської митниці 1806–1809 рр.6, 
журнали вхідної документації 1795 р. та вихідної 
документації Одеської митниці 1800 р.7 тощо). 

службова документація решти митних уста-
нов виявлена у розпорошеному між фондами 
(архівами) інших установ вигляді, у тому числі, 
серед документів згаданих митниць. Такий стан 
речей спричинений, у першу чергу, особливостя-
ми організації митного діловодства та зберіган-
ня службової документації митниць в останній 
чверті хVііі – на початку хіх ст. службова до-
кументація передавалася до митного архіву по 
мірі вилучення з документообігу й підшивалася 
у справи у хронологічному порядку (тематично 
або предметно справи виокремлювалися вкрай 
рідко), у такій самій послідовності складався й 
річний опис справ, до якого інколи додавався ал-
фавітний покажчик8. справа могла складатися з 
одного документа (книга, журнал, наказ тощо) 
або з кількох пов’язаних між собою документів 
(річна підшивка оголошень, декларацій, листу-
вання). Такий архів легко було складати, але до-
волі складно було ним користуватися, особливо, 
коли в митному архіві зберігалися справи за кіль-
ка десятиліть та ще й різних установ.

Поява в митному архіві документів іншої 
митниці або й цілого іншого митного архіву 
спричинялася практикою об’єднання або роз-
поділу службових архівів. Головною причиною 
об’єднання митних архівів була спадкоємність 
фінансової та адміністративної відповідальності 
ліквідованої митниці, для забезпечення чого всі 

справи (архів) закритої або переміщеної митни-
ці передавали її наступниці – установі, яка мала 
відповідати на запити щодо рішень, звітів та вза-
галі службових справ своєї попередниці. Таким 
чином, архів однієї митниці перетворювався 
(перейменовувався) на архів іншої установи або 
просто включався до його складу – як правило, 
спадкоємицею ставала найближча велика мит-
ниця (більша за закриту) або нововідкрита (пе-
реведена). Завдяки періодичним зрушенням мит-
ного кордону на півдні україни в останній чверті 
хVііі – на початку хіх ст. ситуація з об’єднанням 
та розділенням митних архівів повторювалася не-
одноразово, що, наприклад, призвело до концен-
трації в архіві Одеської портової митниці архівів 
Микитинської, богородицької, Кизикерменської, 
Кінбурнської, херсонської та Очаківської мит-
ниць, з більшістю з яких Одеська митниця навіть 
не перетиналася у часі й отримала згадувані ар-
хіви як спадкоємиця інших спадкоємиць перера-
хованих митниць9. Так само наприкінці хVііі ст. 
через запровадження Таврійського порто-франко 
та закриття кримських митниць всі митні архіви 
півострова були передані до Перекопської мит-
ниці, а після відміни порто-франко та закрит-
тя Перекопської митниці її справи опинилися у 
складі архіву поновленої Євпаторійської порто-
вої митниці10.

Поновлення закритої митної установи завжди 
ставило питання про повернення або відновлення 
її архіву, але не завжди його можна було вирішити 
позитивно: архів міг бути втрачений як комплекс, 
тобто повністю інкорпорований до справ іншої 
митниці. у такому випадку поновлену митницю 
забезпечували мінімально необхід ною норма-
тивною базою шляхом вилучення дублетних до-
кументів з архівів найближчих мит них установ. 
Така ж сама ситуація виникала, коли архів закри-
тої митниці передавався нововід критій установі, 
яка отриманий архів не повертала навіть у випад-
ку поновлення раніше закритої установи – повер-
нути могли лише окремі найважливіші докумен-
ти або їх копії, але не весь документний комплекс, 
тому, фактично, відбувалося розділення митного 
архіву. Таким чином, фінансова та адміністра-
тивна відповідальність відновленої митниці за-
вдяки розпорошенню архіву так само розподі-
лялася між кількома установами, які зберігали її 
документи, і реалізовувалася шляхом надсилан-
ня запитів до даних установ. Практикувалася й 
видача окремих документів (оригіналів або копій 
наказів, інструкцій, розпоряджень та ін.) з архі-
вів закритих митних установ за запитом діючих, 
відновлених або нововідкритих митниць, яким з 
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різних причин не вистачало згадуваних докумен-
тів – для цього був потрібен дозвіл вищого керів-
ництва, наприклад, митного інспектора губернії. 
саме таким шляхом з архіву Перекопської мит-
ниці, в якому зберігалися документи з усіх закри-
тих в Криму митниць, була видана документація 
для новоствореної Арабатської митної застави11, 
херсонської митної застави12 тощо, адже завдяки 
поєднанню такої кількості митних архівів значна 
частина їхніх документів дійсно дублювалася.

сам митний архів не являв собою окремого 
структурного підрозділу і не мав спеціального 
штату – з архівованою документацією працюва-
ли митні службовці та канцеляристи. Для збері-
гання архівованої документації використовували 
дерев’яні скрині, які знаходилися в приміщенні 
митного присутствія. Єдина відома спроба орга-
нізувати відокремлене зберігання митного архіву 
датується 1798 р., коли проектом влаштування 
нової мережі митних установ Новоросійської 
губернії було передбачене будівництво окремих 
кімнат для архівів у будинку кожного митного 
присутствія, а в Перекопі для «поєднаного» мит-
ного архіву закритих кримських митниць плану-
валася ціла окрема будівля13.

Цим же часом датуються перші задокументо-
вані нарікання службовців на «архівний тягар» 
митних установ, оскільки робота з ним взага-
лі не входила до службових обов’язків митни-
ків, тим не менш, вона постійно збільшувалася 
і через зростання документообігу, і через нако-
пичення документів в архівах. Так, наприклад, 
розпочатий навесні 1798 р. процес передавання 
архівів закритих кримських митниць нововід-
критій Перекопській митниці перетворився на 
піврічну епопею: у Перекопі приймати справи не 
встигали, оскільки тільки розпочали роботу нової 
митниці і було достатньо непорозумінь з режи-
мом вільної торгівлі; з’являлися черги бажаючих 
здати архівні справи; відрядженим з архівними 
справами митним чиновникам ніде було зупи-
нитися, оскільки у самому Перекопі було всього 
12 будинків; жалування цим чиновникам не пла-
тили тощо. справи, наприклад, севастопольської 
митниці взагалі передавати виявилося нікому й 
довелося розшукувати хоча б когось із колиш-
ніх службовців уже закритої установи. Митний 
інспектор регулярно отримував скарги чиновни-
ків, які, фактично, власним коштом забезпечува-
ли збереження та передавання митних архівів, 
втрачаючи можливість влаштуватися на службу, 
і попереджав Перекопську митницю про необ-
хідність полегшити та прискорити передаван-
ня справ, але остаточно цей процес завершився 

лише у вересні 1798 р.14 Вже наступного року 
після ліквідації порто-франко розпочався зво-
ротній процес повернення архівів відновленим 
кримським митницям.

суттєві зміни у склад митних архівів Пів-
денної україни було внесено наприкінці 20-х – 
на початку 30-х рр. хіх ст., коли Департамент 
зовнішньої торгівлі розпочав реорганізацію ві-
дом чих архівів через їх завантаженість та не-
стачу місця для зберігання нових справ. Ре ор га-
нізація передбачала списання непотрібних для 
діяльності митних установ архівних справ та 
запровадження нового порядку фондування та 
зберігання потрібних документів, а саме – за те-
матикою. Зазначимо, що реалізована була тіль-
ки перша частина проекту, але й вона значною 
мірою спричинилася до фактичного знищення 
окремих митних архівів. Проведення експертизи 
цінності наявних митних архівів було покладено 
на керівництво самих митниць і базувалося на 
визначенні практичної цінності архівної справи 
або окремих її документів для роботи установи. 
Департамент зовнішньої торгівлі для визначення 
потрібності конкретного документа або справи 
пропонував враховувати, у першу чергу, інфор-
маційну значимість документа, а вже потім – час 
створення, якість паперу, розбірливість тексту, 
фізичний стан, рівень пошкодження тощо. Таким 
чином, інформаційно важливі документи можна 
було списувати тільки за умови вкрай незадо-
вільного їх стану (фізичне пошкодження, нероз-
бірливий текст, невизначене походження тощо) 
і навпаки – неважливі документи списувалися, 
незважаючи на фізичний стан. Департамент ре-
комендував списувати у першу чергу книги та 
документи митниць за 1722–1812 рр., відомості 
про невирішені справи за 1797–1827 рр., неді-
ючі тарифи та розписи товарів15. Кожна установа 
мала складати перелік потрібних та непотрібних 
документів, виходячи з власних потреб та осо-
бливостей конкретного митного архіву – перелік 
непотрібних справ передбачав обов’язкові пояс-
нення причин списання кожної справи і затвер-
джувався начальником відповідного митного 
округу16. Переліки документації, яку залишали 
на подальше зберігання, складалися без пояс-
нень і не потребували резолюції керівництва.

Виявлена звітність Одеського митного окру-
гу про результати реформування митних архівів 
свідчить про досить вагомі обсяги списаної до-
кументації. Так, херсонська митна застава спи-
сала всі документи з 1777 р. до 1810 р. (книги, 
оголошення, укази, відомості, зошити тощо)17, 
що свідчить про те, що одночасно були списані 
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й документи Микитинської митниці, яка була пе-
реведена до херсону у 1779 р.18. Миколаївська 
митниця списала значний обсяг документів з 
1792 р. (митні книги за 1792–1797 рр., оголо-
шення та свідоцтва на товари 1792–1820 рр., 
відомості та листування з приводу подання ві-
домостей за 1793–1821 рр., листування з різних 
питань за 1793–1821 рр., чернетки рапортів за 
1792–1812 рр. тощо)19. Одеська митниця списа-
ла більше 700 справ на кілька тисяч аркушів за 
1774–1818 рр., значною мірою успадкованих від 
попередніх установ, незазначених у переліках 
документів на списання (можна припустити, що 
саме неможливість встановити приналежність 
документів була однією з головних причин їх 
списання)20. Порівняно невелику кількість до-
кументів списали Овідіопольська та Маяківська 
митниці (за 1796–1805 рр.) через незначні обсяги 
самих архівів21.

З іншого боку, Одеська митниця залишила на 
зберігання частину успадкованих митних архівів, 
а саме 33 справи Микитинської митниці (1776–
1779 рр.)22, 4 справи Кизикерменської митної за-
стави (1777–1779 рр.)23, 4 справи Кінбурнської 
портової митниці (1777–1780 рр.)24, а також спра-
ви херсонської (1779–1793 рр.)25 та Очаківської 
портових митниць (1792–1807 рр.)26 тощо. Між 
списаними та залишеними на зберіганнями до-
кументами була принципова різниця: списано 
було переважно обліково-реєстраційні докумен-
ти – журнали, книги, зошити, відомості тощо., 
які переважали кількісно і відображали особли-
вості функціонування митниці, тоді як залишено 
розпорядження, рішення, ордери тощо, які були 
потрібні «для довідок» про діяльність установи.

Дослідження історії митних архівів, їх фор-
мування, переміщення, поєднання, розділення 
та списання надає можливості для більш якісної 
конкретно-історичної архівної евристики, навіть 
за умови збереження незначної частини митно-
го архіву, або за його повної відсутності (архів 
установи не був виявлений). Так, до невиявлених 
належить архів Олександрівської митної застави, 
який почав формуватися у 1776 р. на основі архіву 
Царичанської митниці: на момент «успадкуван-
ня» архів складався з «Генерального регламенту» 
(1720 р.), Митного тарифу (1776 р.), інструкції 
Комерц-колегії (1755 р.), митних книг, оголо-
шень, рішень Царичанського митного присут-
ствія та 69 архівних справ27. Особливості подаль-
шого поповнення архіву встановити не вдалося, 
оскільки не були виявлені хоча б якісь рештки са-
мого митного архіву (книги, відомості, журнали, 
зошити тощо). Переважна більшість виявленої 

документації, використовуваної для дослідження 
історії Олександрівської митниці, належить до 
документообігу інших установ (канцелярія ге-
нерал-губернатора, Комерц-колегія, Головна над 
митними зборами канцелярія тощо) і стосується 
окремих аспектів кадрового та матеріального за-
безпечення, фінансової звітності, статусу митної 
установи28, але не відображає особливості органі-
зації та функціонування установи. З цих же при-
чин залишається невідомою дата закриття, точ-
ніше, переведення Олександрівської митниці до 
Криму (за різними даними це відбулося у 1783 р. 
або у 1784 р.). Разом із митницею до Криму, воче-
видь, був переведений і митний архів29, оскільки 
в межах майбутнього Одеського митного округу 
його слідів виявлено не було. Можемо припусти-
ти, що архів Олександрівської митниці потрапив 
до севастополя, оскільки директором тамтеш-
ньої митниці був призначений колишній смотри-
тель Олександрівської митниці. Крім того, архів 
севастопольської митниці так само не був вияв-
лений, як і архів Олександрівської30.

На жаль, подібна ситуація із збереженням 
митного архіву є типовою для більшості мит-
них установ Південної україни останньої чвер-
ті хVііі – початку хіх ст. Втручання у процес 
формування та зберігання митних архівів поча-
лися ще за часів функціонування самих установ. 
Подекуди такі втручання мали незворотні наслід-
ки для старих «непотрібних» архівів, реконструк-
ція яких стає на сьогодні практично неможливою. 
багато в чому це визначає стан та перспективи 
дослідження історії створення та особливостей 
функціонування конкретних митних установ на 
півдні україни, адже наявність або відсутність 
митного архіву принципово впливає на обсяг, 
зміст та якість наукової інформації, можливості 
джерелознавчого аналізу виявленої службової 
документації митних установ або митного відом-
ства у цілому, перспективи включення локальної 
установознавчої проблематики (на прикладі кон-
кретної митниці) до більш широкого історичного 
контексту. Тим не менш, навіть теоретичні рекон-
струкції втрачених митних архівів можуть спри-
яти більш плідній архівній евристиці та розши-
ренню інформативних можливостей службової 
документації митних установ Південної україни 
як історичного джерела.

1 Державний архів Одеської області (далі – Держархів 
Одеської обл.), ф. 40, оп. 1, спр. 216, арк. 701.

2 Державний архів Автономної Республіки Крим 
(далі – Держархів АР Крим), ф. 792, оп. 1, спр. 89, арк. 13.
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В статье рассматриваются особенности формиро ва ния архивов таможенных учреждений Южной ук раины 
последней четверти хVііі – начала хіх в., организация хранения таможенной документации и возможности 
реконструкции утраченных таможенных архивов.

Ключевые слова: таможня, таможенный архив, документация, Южная украина.

The peculiarities of the composition of customs’ archives of the Southern Ukraine in the last quarter of XVIII – at 
the beginning of XIX centuries, the organization of the customs’ documentation storage and the possibilities of the 
reconstruction of the lost customs’ archives are considered in the article.

Key words: a custom-house, a customs’ archive, documentation, the Southern Ukraine.
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уДК 930.25:334.722(4-15+73)

олена Жукова

БіЗнЕс-АрхівИ тА Їх роЛь у ДосЛіДЖЕнні історіЇ 
піДпрИЄмнИЦтвА: ЗАруБіЖнИЙ ДосвіД

у статті проаналізовано досвід створення бізнес-архівів у країнах Західної Європи. Розглянуто особливості 
зберігання та використання у архівній практиці документів приватних компаній та підприємств.

Ключові слова: бізнес-документ, бізнес-архів, бізнес історія.

слідження бізнес-архівів. При чому це стосу-
ється не лише вітчизняних та російських авто-
рів. Західноєвропейські архівісти та історики 
бізнесу хоча й мають значний досвід у створен-
ні та розвитку фондів документів недержавно-
го сектору економіки, проте в зарубіжній істо-
ріографії відсутня комплексна узагальнююча 
праця з цього питання. Натомість у сША та 
Великій британії існує велика кількість вузько-
спеціалізованих праць щодо розвитку архівів на 
підприємствах. Зарубіжна історіографія з цього 
питання представлена працями л. Річмонда, 
с. Томса, Дж. Вілона1. В них основна увага 
приділяється питанням комплектування істори-
ко-господарськими документами національних 
архівів, створенню спеціалізованих державних 
економічних архівних центрів та розробці ме-
тодологічних основ роботи архівів на підпри-
ємствах.

Велику інформаційну базу щодо діяльності 
бізнес-архівів розміщено на сайті Ради бізнес 
архівів Великої британії2 та на сайті Товариства 
американських архівістів3. Там є матеріали щодо 
архівних фондів провідних приватних компа-
ній цих країн. Вищезазначені інтернет-ресурси 
надають детальні рекомендації працівникам ко-
мерційних підприємств щодо ведення архівів, а 
також інструкції щодо умов зберігання важли-
вих документів. існують також огляди фондів 
конкретних компаній. До них можна віднести 
путівник «Корпоративна пам’ять. Рекомендації 
щодо керівництва бізнес-архівами»4 виданий 
Національним архівом Великої британії та аме-
риканське видання «Доступ до бізнес-архівів. 
Американська філософія вільного доступу до ар-
хівів»5. В них подано опис фондів таких компаній 
як «Thomas Cook Group», «Guinness», «Marks & 
Spencer», «Kraft Foods», «Ford Motor Company» 
тощо.

Щодо російської історіографії питання біз-
нес-архівів, то тут можна вказати всього декілька 
праць об’єктом дослідження яких були методо-

Дослідження нової та новітньої історії не-
розривно пов’язані з вивченням економічних 
процесів, адже з кожним десятиліттям вплив 
окремих підприємств, національних та трансна-
ціональних корпорацій на хід економічного та 
політичного розвитку країн світу стає все більш 
очевидним. у зв’язку з цим постає необхідність 
накопичення та збереження для майбутніх по-
колінь інформації щодо діяльності приватних 
компаній. Ці тенденції викликали появу бізнес-
архівів як окремої області архівної справи. Вони 
стали не лише сховищами історичних джерел, що 
відображають процес економічних перетворень, 
але й результатом надбань економічної культури 
цивілізації. 

Актуальність та своєчасність постановки пи-
тання дослідження бізнес-архівів, крім усього 
вище сказаного, викликана недостатньою ува-
гою вітчизняних науковців до ролі документів 
недержавного сектору економіки у розвитку ар-
хівного фонду. До недавнього часу інтерес, який 
проявляли архівісти до питань збереження доку-
ментів приватних компаній носив поверхневий 
характер, здебільшого в якості протиставлення 
переваг державних архівів архівам приватних 
компаній. Однак із розвитком постіндустріаль-
ного суспільства очевидною стала важливість 
збереження інформації економічного та науково-
технічного характеру, що вироблялася на комер-
ційних підприємствах і фірмах. у зв’язку з цим, 
метою нашої статті стало вивчення досвіду про-
відних країн Західної Європи та сША у галузі 
створення бізнес-архівів та особливостей збері-
гання бізнес-документів в архівах приватних під-
приємств. у відповідності до мети були постав-
лені такі завдання: дати визначення поняттям 
«бізнес-архів» та «бізнес-документ»; оцінити 
ступінь впливу державних архівних організацій 
на процес створення та упорядкування фондів 
бізнес-архівів; описати західноєвропейський до-
свід функціонування та забезпечення доступу до 
колекцій бізнес-архівів.

Не дивлячись на значну актуальність теми, 
існує велика кількість прогалин у питаннях до- © Олена Жукова, 2015
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тації та методичні послуги, сприяють переда-
ванню історичної частини бізнес-документів до 
державних архівів.

Крім того, у Європі часто практикують ство-
рення професійних асоціацій, причому їх ство-
рення стало результатом недостатньої уваги до 
проблем бізнес-архівів з боку державних орга-
нів. Тому основним завданням асоціацій було 
створення методичних документів щодо ведення 
архівів компаній, а також видання професійних 
журналів та літератури.

З другої половини хх ст. у процесі архівуван-
ня документів з історії економіки активну участь 
почали брати державні архівні служби. Майже 
всі європейські національні архіви мають у сво-
єму складі великі колекції документів компаній. 
Як правило, це – фонди компаній, що збанкру-
тували, або колекції історичних документів, при-
дбаних архівом чи науковим центром (бібліоте-
кою, університетом, музеєм). хоча такий підхід 
дозволяє зберігати великі масиви документів, 
проте він не передбачає їх методичної та комп-
лексної систематизації.

унормування діяльності бізнес-архівів на 
між народному рівні розпочалося зі створення у 
1978 р. Професійного комітету архівів підпри-
ємств при Міжнародній раді архівів. у 1992 р. на 
Міжнародному конгресі архівів у Монреалі він 
був реорганізований у секцію архівів бізнесу та 
праці (Section on business and labour archives), яка 
існує донині. Її основними завданнями є: органі-
зація професійного та наукового співробітництва 
у сфері бізнес-архівів; популяризація діяльності 
щодо збереження бізнес-архівів на міжнародно-
му рівні; вивчення питань доступу до документів 
архівів; співробітництво з державними архівами, 
які зберігають документи з історії підприємни-
цтва та трудових відносин.

Закономірно, що найбільший інтерес до збе-
реження спадщини недержавного сектора еконо-
міки проявляють індустріально розвинуті краї-
ни. станом на 2001 р. із 161 члена секції архівів 
бізнесу та праці 63% були представниками єв-
ропейських країн, 17% – представниками сША 
та Канади, 8% – країн азійського регіону, 7% – 
країн Африки та 3% – Австралії11. Ця інформація 
підтверджується складом бюро секції на 2008–
2012 рр., де з 20 членів 3 представляли сША, 1 – 
Канаду, 12 – країни Європи, 1 – Австралію та по 
1 – Китай, індію та Японію12.

Що ж таке бізнес-історія та бізнес-доку-
мент? На думку російського вченого П. Кюнга, 
бізнес-архіви – це сховища документів (бізнес-
документів), які фірми зберігають в силу юри-

логічні аспекти діяльності архівів комерційних 
організацій за кордоном. Це, перш за все, праці 
і. Карапетянц6 та П. Кюнга7. Найбільш фунда-
ментальним дослідженням в цій галузі є пра-
ця і. Карапетянц «Економічні архіви в Західній 
Європі та сША (1905–1995)»8, в якій виділено 
особливості побудови західноєвропейської моде-
лі функціонування бізнес-архівів та її відмінності 
від американської. Також автором була здійснена 
спроба узагальнення та порівняння досвіду про-
відних європейських та американських компаній 
в області комплектування, відбору, опису, екс-
пертизи цінності, організації зберігання та вико-
ристання ретроспективної науково-технічної та 
економічної інформації.

Розвиток бізнес-архівів тісно пов’язаний із 
новим напрямком у світовій історіографії, який 
отримав назву «бізнес-історія». Він сформував-
ся у сША та Великобританії в 40–50-х роках 
хх ст. як різновид історії економіки. бізнес-
історія передбачала вивчення процесу ство-
рення та розвитку підприємництва в цілому та 
підприємств зокрема. Американські історики 
бізнесу гуртувалися навколо міждисциплінарно-
го Центру дослідження історії підприємництва 
(Center for Research on Entrepreneurial History) 
на базі Гарвардської школи бізнесу, який вида-
вав журнал  «Дослідження з історії підприєм-
ництва» (Explorations in Entrepreneurial History). 
Головними ідеологами нової течії в історіографії 
були Джосеф Шумпетер (Joseph Schumpeter) та 
Альфред Чендлер (Alfred Chandler)9.

Поступова популяризація бізнес-історії у Ве-
ли кобританії у 50-х роках хх ст. розпочалася 
з монографії Чарльза Вілсона (Charles Wil son) 
«History of Unilever» («історія компанії Юні ле-
вер»), що вийшла у 1954 р., і завершилася ство-
ренням журналу «бізнес історія» (1958) на базі 
університету ліверпуля10. З того часу бізнес-іс-
торія набуває все більшої популярності на тере-
нах Західної Європи, а, отже, виникає необхід-
ність створення бізнес-архівів.

у європейській практиці зберігання бізнес-
документів приватних підприємств можна ви-
ділити декілька основних напрямів. Наприклад, 
Великобританія взагалі не має законодавчих ак-
тів, які б регулювали збереження бізнес-доку-
ментів. Ця проблема вирішується за допомогою 
ведення реєстрів архівів та створення асоціацій 
архівістів приватних підприємств.

Розповсюдженою тенденцією є створення, у 
межах державних архівних служб, спеціальних 
комітетів, які займаються організацією роботи з 
власниками бізнес-архівів, надають їм консуль-
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дичних, комерційних чи історичних причин. 
Бізнес-документи – це самостійно створені чи 
отримані речові докази ділової активності під-
приємства, що зберігаються в якості доказів чи в 
інформаційних цілях на різноманітних носіях та 
у різноманітних форматах13.

більш широке визначення надає путівник 
по бізнес-архівах «Corporate Memory» («Кор-
п оративна пам’ять»), виданий Національним 
архівом Великобританії у 2009 р. Згідно з його 
визначенням бізнес-архів – це унікальний актив 
документів приватної компанії, в якому збері-
гається історія його функціонування та досвід. 
Бізнес-документами можуть бути як документи 
з паперовими носіями інформації, так і відеофіль-
ми, фотографії, електронні документи тощо14.

Як приклад бізнес-архівів путівник надає 
опис колекції архівів британських підприємств 
у різних галузях економіки, зокрема «Thomas 
Cook Group», «Guinness», «Boots UK», «HSBC 
Holdings», «Marks & Spencer», «Total E&P UK 
Ltd». Експозиція компаній показує, що вони 
представляють різноманітні сфери економіки 
країни, кожна з яких є важливою складовою іс-
торії бізнесу. Що ж зберігається у кожній з цих 
колекцій? Наприклад, компанія «Thomas Cook 
Group», заснована у 1871 р., є однією з найстарі-
ших туристичних фірм світу. Найціннішими ек-
земплярами її колекції є фотографії з різних ку-
точків світу, багато з яких ілюструють рідкісні чи 
зниклі ландшафти, архітектурні пам’ятки тощо. 
Пивоварня «Guinness» була заснована у 1759 р., 
і її архівна колекція вміщує фотографії, фільми, 
пам’ятні речі, зразки пляшок та інші об’єкти до-
кументування історії компанії та бренду.

Архіви фармацевтично-косметичної компанії 
«Boots UK» містять не лише документи, що роз-
кривають 160-річну історію фірми. Вони також 
зберігають важливу інформацію про винаходи та 
інновацій, які є основою для подальших розро-
бок та вдосконалення продукції компанії.

історія банку «HSBC» показує приклад того, 
як невеликий банк перетворився на транснаціо-
нальний. А документи з його архівної колекції де-
монструють еволюцію корпоративної культури.

З часу заснування у 1884 р. компанії 
«Marks&Spencer» її архівні колекції нараховують 
більше 60 тис. документів, що свідчать про вне-
сок компанії у розвиток економіки та соціальної 
сфери Великобританії.

Архіви компанії «Total E&P UK», створені за 
допомогою бібліотеки університету Абердина, 
розкривають історію нафтовидобування у шель-
фі Північного моря.

З 2009 р. Національний архів Великобританії 
та Рада бізнес-архівів, у співпраці з недержав-
ними архівними організаціями, започаткували 
5-річний проект розвитку бізнес-архівів у Англії 
та уельсі.

Його мета полягала у наступному: популя-
ризації цінності збереження документів серед 
бізнесових кіл країни; розширенні публічного 
доступ до бізнес-архівів; запровадженні профе-
сійного керівництва процесами накопичення і 
зберігання архівних колекцій.

На виконання цих вимог Національний ар-
хів пропонує бізнесменам надання професійних 
консультацій на національному та регіонально-
му рівнях. Так званий менеджер з бізнес-архівів 
(business archives advice manager) допомагає при-
ватним фірмам консультаціями. Крім того, був 
створений веб-сайт під назвою «бізнес-архіви: 
кращий досвід»15, на якому розміщена вся не-
обхідна інформація та методичні рекомендації 
щодо збирання, зберігання та використання біз-
нес-документів. Цей електронний ресурс розро-
блений спеціально для власників підприємств, 
які не мають жодного досвіду у сфері створення 
архівів.

На ньому розміщена інформація про: мето-
дику створення приватних архівів; поради екс-
пертів щодо відбору на зберігання документів, 
збільшення колекції, забезпечення публічного 
доступу до неї; законодавче забезпечення робо-
ти бізнес-архівів; співробітництво з державними 
архівами; розміщення колекцій бізнес-докумен-
тів в університетських, міських та інших публіч-
них архівах; створення доброчинного грошового 
фонду на розвиток архіву.

слід зазначити, що в сучасній Великобританії 
багато архівних колекцій приватних фірм актив-
но використовуються з метою підвищення про-
дажів, у рекламних компаніях брендів для попу-
ляризації товару на світовому ринку.

у сучасній Європі існує велика кількість кат-
алогів бізнес-архівів, які надають доступ через 
інтернет. Наприклад, у Великобританії є На-
ціональний реєстр архівів, створений у 1945 р.16 
та Національний реєстр архівів Шо тландії 
(1946 р.)17. Вони містять інформацію про міс-
цезнаходження документів компаній та окремих 
персоналій, пов’язаних з економічною історією 
країни. Крім цього, існує міжфондовий тема-
тичний путівник по основних архівних схови-
щах Англії, які зберігають бізнес-документи – 
«бізнес-історія: путівник дослідника». З метою 
забезпечення доступу до бізнес-архівів у Англії 
був створений інтернет-портал A2A (Access to 
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Archives)18. Він дозволяє здійснювати пошук по 
цілому ряду путівників, які містять інформацію 
про різні архівні сховища країни. До такого роду 
довідників відноситься каталог бізнес-архівів 
італії, розміщений на порталі Центра бізнес-
культури, у якому представлені основні відомос-
ті про підприємства, їх архіви та контактні дані. 
На сайті Міністерства культури італії публіку-
ються огляди фондів бізнес-архівів. у Франції 
існує національна база даних регіональних архі-
вів «Bora» (ie Base d’orientation et de recherches 
dans les archives), де міститься інформація про 
документи комерційних компаній у регіональних 
архівах Франції19.

Окрім електронних реєстрів документів, ві-
домості про архіви підприємств публікуються у 
загальних архівних довідниках. Так, у Франції 
інформація про бізнес-документи доступна у 
путівниках, які видає Дирекція архівів. у Данії 
основною базою щодо вмісту архівів є «Danpa» 
(Danmarks Nationale Privatarkivdatabase). Вона 
зберігає інформацію про приватні архіви, осно-
вою масою з яких є бізнес-архіви. Окрім неї 
створена Данська архівна інформаційна система 
(Dansk Arkivalieinformationssystem), яка включає 
в себе інформацію про державні та регіональні 
архіви. у Фінляндії підтримується інтернет-
ресурс «Національний реєстр приватних архі-
вів», який містить інформацію про частину біз-
нес-архівів20.

Таким чином, у європейській практиці збері-
гання бізнес-документів та створення бізнес-ар-
хівів можна виділити декілька важливих напрям-
ків, які можуть бути використані українськими 
архівістами. Перш за все, це – співпраця з при-
ватними підприємствами у сфері створення біз-
нес-архівів. Вона полягає у наданні методичних 
рекомендацій щодо відбору матеріалів, особли-
востей їх зберігання та систематизації. По-друге, 
створення он-лайн путівників та довідників, які 
надають у відкритому доступі інформацію про 
вміст архівів підприємств. По-третє, залучен-
ня державних та громадських архівів до справи 
збереження бізнес-документів, популяризація 
цього напрямку серед архівістів. На відміну від 
багатьох інших видів архівної справи, бізнес-ар-
хіви мають очевидне комерційне значення, адже 
фірми з багаторічною історією та світовим ім’ям 
часто використовують свої колекції для попу-
ляризації брендів, створення вдалих рекламних 
кампаній, маркетингу та інновацій.

Варто зауважити, що багато провідних компа-
ній Західної Європи та сША мають більш ніж 
100-річну історію. За цей час вони не лише пере-
творилися на флагмани економіки, але й почали 

активно впливати на світовий ринок. у зв’язку 
з цим, вони є цікавими та важливими об’єктами 
для вивчення. З іншого боку в україні немає 
приватних підприємств з міцними корпоратив-
ними традиціями і такою ж давньою історією. 
Однак, не зважаючи на це, вже зараз необхідно 
розробляти методологію відбору, зберігання та 
систематизації документів приватних компаній. 
Адже архівна галузь повинна випереджати час, 
передбачати, що саме буде актуальним через 10, 
50, 100 років. і коли настане час вивчення історії 
українського приватного бізнесу, історики мати-
муть опрацьований і збережений матеріал, який 
можна буде досліджувати.
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уКрАЇнсьКЕ АрхівоЗнАвство: КрИтЕріЇ нАЦіонАЛьноГо*

Висвітлюється сучасне розуміння українськості архівознавства як спеціальної системи знань, тісно 
пов’язаної з українською історичною наукою, джере ло знавством, археографією, спеціальними істо рич ними 
дисциплінами, що вивчає історію, теорію, ме то дологію і технологію архівної справи в україні та за кордоном, 
з’ясовує закономірності її розвитку, до сліджує та популяризує інформаційні ресурси архівів.

До критеріїв українськості архівознавства від несено історично сформовані ознаки, які вирізняють його 
з-поміж інших національних архівознавств: 1) укра їнська етнічність і самоідентифікація архіво знавців, їх по-
ходження із українських теренів або тривала робота на них і прихильне ставлення до української архівної 
справи; 2) домінування серед оприлюднених ними праць, що стосуються українських архівів та їх ресурсів; 
3) спроможність архівознавців максимально прислужитися українському народу, його національному проекту. 

Ключові слова: архівознавство, українське архіво знавство, критерії українськості, архівознавець.

стяжкіної про те, що «українськість – це не наці-
ональність»2. Після Євромайдану і Революції гід-
ності в засобах масової інформації з’явився тер-
мін «модерна українськість», під якою розуміють 
усвідомлене відчуття ідентичності усіх громадян 
україни на ґрунті гордості за свою землю, країну, 
державу, її історію, за самобутність, самодостат-
ність і нескореність українського народу.

Новітня історіографія проблеми представлена 
низкою загальнотеоретичних праць про сутність 
«українськості» та її еволюцію3, а також рядом 
публікацій, в яких фігурує термін «українське 
архівознавство»4. Мета пропонованої статті по-
лягає у тому, щоб на основі існуючої літератури 
окреслити сутність українського архівознавства і 
з’ясувати критерії визначення його національно-
го в широкому розумінні слова.

Нині важко точно встановити, хто був піо-
нером запровадження категорії «українське ар-
хівознавство». Однак, достеменно відомо, що в 
1918 р. у журналі «україна» була оприлюднена 
замітка Олександра Грушевського під заголовком 
«сучасне українське архівознавство»5. у всякому 
разі, доба української революції 1917–1921 рр. 
конституювала українське архівознавство, пред-
ставники якого з урахуванням європейського до-
свіду за короткий час опрацювали національну 
концепцію організації архівної справи і демо-
кратичну модель державного управління нею. 
було закладено основи для українізації архівоз-
навчої школи, сформованої свого часу на базі 
університету св. Володимира і Київської архе-
ографічної комісії, розроблено україномовний 
понятійний апарат архівістики. Однак із вста-
новленням більшовицько-радянського режиму в 
україні багато з цих напрацювань було відкину-
то як ворожі і націоналістичні, а з припиненням 
політики українізації на сам термін «українське 

Ювілей українського науково-дослідного ін-
ституту архівної справи та документознавства – 
прекрасна нагода зосередитись на певних тео-
ретико-методологічних аспектах українського 
архівознавства. сьогодні, на 24-му році незалеж-
ності україни, мало хто сумнівається у тому, що 
український народ, українська нація, українська 
державність – не австрійсько-німецький чи поль-
ський проект, а історично сформована ідентич-
на реальність на етнічних землях україни. Тим 
не менше, путінська війна проти україни, анек-
сія Криму, інспіровані Росією події на Донбасі, 
кремлівська парадигма «русского мира» і «но-
вороссии» – все це знову актуалізує проблеми 
української ідентичності, окремішності і само-
бутності нашої історії, культури, інтелектуаль-
ного розвитку, їх українськості. Путін, як і його 
великодержавницькі попередники – фундатори 
валуєвського циркуляру і емського указу, ідео-
логи «пролетарського інтернаціоналізму» і мо-
дератори нової спільності «радянський народ», 
виявився неспроможним знищити методами 
гібридної війни генетично і ментально укоріне-
ну українськість, він тільки посилив її. сучасна 
наука трактує українськість як історично сфор-
мовану адаптивно-еволюційну систему ознак і 
властивостей, які вирізняють українську людину, 
українську спільноту, українську культуру, на-
уку і освіту з-поміж інших національних фено-
менів1. Отже, мова йде про всі сфери української 
національної культури і науки, а це означає, що 
сказане повною мірою стосується й архівознав-
ства. Присутність у назві статті словосполучен-
ня «критерії національного» не означає, що мова 
йде про етнічне. Поділяю думку проф. Олени 

* В основу статті покладено доповідь на Все укра-
їнській науково-практичній конференції «Архіви–наука–
суспільство: шляхи взаємодії» © Ярослав Калакура, 2015
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архівознавство» на півстоліття було накладено 
ідеологічне табу, замість якого запроваджувалося 
«радянське архівознавство». Не відкидаючи низ-
ки окремих позитивних сторін цієї доби, тогочас-
ний досвід критично переосмислюється в умовах 
незалежності україни, коли розгорнулося рефор-
мування архівної справи і архівознавчої науки на 
засадах децентралізації, демократизації, відкри-
тості, міжнародного співробітництва.

Отже, питання про відродження українського 
архівознавства постало разом із відновленням 
державної незалежності україни, прийняттям 
Закону «Про Національний архівний фонд і ар-
хівні установи», з утворенням українського на-
уково-дослідного інституту архівної справи і 
документознавства, відкриттям навчальної та на-
укової спеціальності «архівознавство». у науко-
вому вимірі воно актуалізувалося майже 20 років 
тому, коли інститут і університетська архівознав-
ча кафедра під егідою Держкомархіву україни і 
особисто Р. Я. Пирога приступили до створення 
національного підручника «Архівознавство». 
саме тоді у листопаді 1996 р. спільними зусилля-
ми за участі спілки архівістів україни було про-
ведено Всеукраїнську науково-практичну кон-
ференцію на тему: «українське архівознавство: 
історія, сучасний стан та перспективи», матеріа-
ли якої опубліковані окремим збірником6.

Як керівник авторського колективу підручни-
ка самокритично визнаю, що живучість радян-
ського стереотипу «архівна справа в україні», 
комплексу провінційності, синдрому меншо-
вартості та інерції старого мислення стали на 
перешкоді того, щоб чіткіше заявити в ньому 
про українську архівну справу і українське ар-
хівознавство. Не знаходимо ми цього терміну і 
в термінологічному словнику «Архівістика» (за-
ради справедливості зазначимо, що в передмові, 
підготовленій К. Є. Новохатським, вміщено на-
ступну фразу: «український словник є не лише 
тому, що викладений українською мовою, а й 
тому, що в ньому розкрито основну проблема-
тику саме української архівістики з особливос-
тями і відмінностями, відсутніми в інших краї-
нах»7). Не знайшло належного місця це поняття 
і в «хрестоматії архівознавства», щоправда, упо-
рядники зазначили, що українське архівознавство 
мусить торкнутися організації архівної справи в 
умовах литви, Польщі і Московської держави8, 
а також у «Нарисах історії архівної справи в 
україні». Проривом на цьому шляху могло ста-
ти видання «української архівної енциклопедії», 
однак і тут відсутнє окреме гасло «українське 
архівознавство», а у статті «Архівознавство» 
вміщено лише одну фразу: «Відбиттям терміно-

логічних пошуків на українському ґрунті стали 
позиції двох видатних істориків-архівознавців – 
В. Веретенникова та В. Романовського»9.

Коли мова йде про українське архівознавство, 
то маємо враховувати, що ця дефініція є похід-
ною від таких базових понять як українські ар-
хіви, українські архівісти, українські архівознав-
ці, українське архівне законодавство, зрештою, і 
український науково-дослідний інститут архів-
ної справи та документознавства. Це словоспо-
лучення цілком співзвучне з поняттям «україн-
ський народ», «українська земля», «українська 
держава», із власними назвами суміжних наук: 
«українська історіографія», «українська архео-
графія», «українське джерелознавство» тощо. 
Воно відповідає вживаним назвам національних 
архівознавств країн Єс і світу.

Що розуміють під українським архівознав-
ством? у порядку обговорення можна запропо-
нувати наступне визначення українського архі-
вознавства як системи наукових знань, тісно 
пов’язаної з українською історичною наукою, 
джерелознавством, археографією, спеціальни-
ми історичними дисциплінами, що вивчає іс-
торію, теорію, методологію і технологію ар-
хівної справи в Україні та за рубежем, з’ясовує 
закономірності її розвитку, досліджує та по-
пуляризує інформаційні ресурси архівів. у цьо-
му визначенні акцентовано увагу на тому, що 
мова йде не просто про науку чи дисципліну, а 
про систему наукових знань з історії, теорії і 
практики української архівної справи, про його 
закономірності і провідні тенденції. При цьому 
воно не замикається лише українським контек-
стом, оскільки є частиною архівознавства зага-
лом і інтегрується у європейський та світовий 
архівознавчий простір.

Які ж критерії характерні для визначення 
українськості архівознавства, що відрізняє його 
від інших національних архівознавств? З-поміж 
головних виокремимо принаймні п’ять:

а) українська архівістика (теорія і практи-
ка) має давню історію і самобутні традиції, 
становлення яких пов’язане з Києво-Руською 
державою як державою українського народу. 
Культурно-інтелектуальна спадщина Київської 
Русі – це надбання, насамперед, українсько-
го народу, як її ключового етносу, який дав на-
зву «україна» державному об’єднанню тих 
слов’янських племен, котрі його створили. 
Вона була успадкована Галицько-Волинською, 
литовсько-Руською і Козацько-Гетьманською 
державами, відродження в ході державотвор-
чих процесів доби української революції 1917–
1921 рр. і отримала нове дихання в умовах неза-
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лежності україни. Відтак, все що відбувалося в 
архівній справі упродовж всієї історії на етнічних 
землях україни, незалежно від того, до складу 
яких державних утворень вони на тому чи іншо-
му етапі історії входили, які політичні утворення 
функціонували, має український етнонім;

б) українська етнічність і відповідна само-
ідентифікація архівознавців, їх походження із 
українських теренів або тривала робота на 
них і прихильне ставлення до української ар-
хівної справи як на материковій Україні, так і в 
діаспорі. Тобто, мова йде не лише про українське 
походження, але й органічний зв’язок архівознав-
ців з теренами україни, тривала робота в україні 
і прихильне, я б додав, – зацікавлене ставлення 
до української архівної справи. Це, у першу чер-
гу, етнічні українці – Д. багалій, богдан і Віктор 
барвінські, і. бутич, О. Водолажченко, Михайло і 
Олександр Грушевські, і. Каманін, П. Клименко, 
і. Крип’якевич, О. левицький, Орест-Нестор 
Мацюк, О. Мітюков, В. Міяковський, і. Павлов-
ський, с. Пількевич, Г. Пшеничний, В. Рома-
нов ський, Ф. Шевченко та ін. До українських 
архі вістів відносимо й тих, що в силу обста-
вин опи нилися в інших країнах, були задіяні у 
відповідну архівну сферу, збагатили теорію і 
практику архівістики (О. баранович, О. лаппо-
Данилевський, В. Пічета та ін.);

в) домінування серед оприлюднених архіво-
знавцями праць, документальних збірників 
ма теріалів і сюжетів, що стосуються укра-
їнських архівів та їх ресурсів. Наприклад, ар-
хівна, археографічна, архівознавча та педаго-
гічна діяльність В. Антоновича, М. іванишева, 
В. іконникова, В. стрельського та ін. була безпо-
середньо пов’язана із створенням архівів, органі-
зацією архівної справи в україні, засвоєнням та 
дослідженням її архівно-інформаційних ресур-
сів, підготовкою фахівців з архівістики;

г) спроможність архівознавців максималь но 
прислужитися українському народу, його наці-
ональному проекту. До українських архівозна-
ців відносимо білоруса М. Довнар-Запольського, 
поляків К. бадецького, О. бальцера, В. Гайноша, 
А. Прохаску, росіян В. Веретенникова, М. Вла-
димирського-буданова, Є. іванова, Д. само-
ква сова, словака М. Радвані, євреїв М. Рубача, 
Р. Шпун та та ін. Цим архівознавцям належить 
вагомий внесок у розбудову архівної справи в 
україні, збагачення знань про неї;

д) пізнаваність українського архівознавства 
в світі шляхом презентації наукових дослі-
джень за рубежем, публікації архівних докумен-
тів, оприлюднення в мережі Інтернет, участі 
у міжнародних конференціях, міжнародному 

співробітництві, у т. ч. у Міжнародній раді 
архівів. українська архівістика має всі підстави 
бути більш пізнаваною за кордоном, особливо в 
контексті сучасних євроінтеграційних процесів, 
підписання угоди про асоціацію україни та Єс. 
Це дуже важливо для формування міжнародного 
статусу української архівістики, її іміджу.

Звичайно, названі критерії досить умовні. і все 
ж вони дають змогу залучити до надбань укра-
їнського архівознавства всіх і все, що пов’язане 
з архівною справою, нарощуванням на теренах 
україни знань про історію, теорію і практику ар-
хівістики, а також персоніфікувати його за раху-
нок долучення осіб неукраїнського походження, 
котрі безпосередньо причетні до розбудови укра-
їнських архівів і архівознавчої науки. Мова йде 
про білорусів, росіян, австрійців, євреїв, поляків, 
росіян, угорців і т. д. Що ж стосується сучаснос-
ті, то пріоритетним критерієм українськості тут 
виступає наявність українського громадянства, а 
також українська ідентичність у діаспорі.

Маємо бути свідомі, що додання до поняття 
архівознавство прикметника «українське» аж 
ніяк не означає, що воно механічно стане таким 
за змістом, за призначенням, за наповненням, 
за ідейною спрямованістю. Маємо, наприклад, 
українську православну церкву Московського 
патріархату, але чи є вона насправді україн-
ською? Можна фахово перекласти польський, 
російський чи французький підручник з архіво-
знавства і назвати його українським, але чи набу-
де він від цього українськості? Очевидно, треба, 
щоб його зміст створював відчуття українського 
світу і сприяв корпоративній ідентичності укра-
їнських архівістів і архівознавців. і це головне.

Таким чином, є всі підстави зробити висновок 
про те, що за роки незалежності архівознавство 
в україні неухильно еволюціонує в українське 
архівознавство, що вивчає історію, теорію, ме-
тодологію і технологію архівної справи в україні 
та за рубежем, з’ясовує закономірності її роз-
витку, досліджує та популяризує інформаційні 
ресурси архівів. Критеріями національного ви-
ступають локалізація осередків українського ар-
хівознавства в межах етнічної території україни 
та української діаспори за рубежем; українська 
етнічність і відповідна самоідентифікація архі-
вознавців, їх походження із українських теренів 
або тривала робота на них і прихильне ставлен-
ня до української архівної справи; домінуван-
ня серед оприлюднених архівознавцями праць 
сюжетів, що стосуються українських архівів та 
їх ресурсів; спроможність архівознавців макси-
мально прислужитися українському народу, його 
національному проекту; пізнаваність україн-
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ського архівознавства у світі шляхом поширення 
наукових досліджень за рубежем, публікації ар-
хівних документів, участі у міжнародних конфе-
ренціях, міжнародному співробітництві, в т. ч. у 
Міжнародній раді архівів.

Найбільш переконливим аргументом утвер-
дження українськості вітчизняного архівознав-
ства стане подальша консолідація українських 
архівістів, активна участь представників укра-
їнської архівної науки в модернізації архівної 
справи в україні, реформуванню її системи і 
структури у контексті очікуваної адміністратив-
ної реформи, в інформатизації архівних установ 
і підвищенні якості їх діяльності на рівень ар-
хівів країн Європейського союзу, на які ми орі-
єнтуємось в умовах євроінтеграції. Актуальним 
залишається підтримка зв’язків з українськими 
архівістами в анексованому Криму, на тимчасо-
во неконтрольованих україною теренах Донбасу, 
основою яких є неподільність Національного 
архівного фонду. Етнотопонім «україна», запо-
чаткований у часи Києво-Руської держави, за-
фіксований княжими літописцями, успадкова-
ний козацькими літописами, втілений у пам’яті 
українського народу, в назві його сучасної держа-
ви, – це консолідуючий і об’єднуючий концепт, 
який своєю енергетикою цементує цілісність усіх 
сфер українського суспільства, включаючи й ар-
хівну справу і архівознавство.
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Освещается современное понимание украинского архивоведения как специальной системы знаний, тесно 
связанной с украинской исторической наукой, источниковедением, археографией, специальными историческими 
дисциплинами, которая изучает историю, теорию, методологию и технологию архивного дела в украине и за ру-
бежом, выявляет закономерности ее развития, исследует и популяризирует информационные ресурсы архивов.

Критериями украинскости архивоведения названы исторически сложившиеся признаки, выделяющие его 
среди других национальных архивоведений: 1) украинская этничность и самоидентификация архивоведов, их 
украинское происхождение или длительная работа в украине, а также благосклонное отношение к украинскому 
архивному делу; 2) доминирование среди обнародованных ими работ, касающихся украинских архивов и их 
ресурсов; 3) способность архивоведов быть максимально полезными украинскому народу, его национальному 
проекту и др.

Ключові слова: архивоведение, украинское архивоведение, критерии украинскости, архивовед.

The report highlights the modern understanding of the Ukrainian archival studies as a special knowledge system 
closely related to the Ukrainian historical science, source studies, archeography, special branches of historical 
methodology, that studies the history, theory, methodology and technology of archival affairs in Ukraine and abroad, 
determines the tendencies of their development, researches and promotes information resources of archives. 

The author refers the following historically formed features to the criteria of the Ukrainian entity of archival studies: 
1) archivists’ Ukrainian ethnicity and self-identity, their originating from Ukrainian lands or continuing work there as 
well as positive attitude to the Ukrainian archiving; 2) among their publications must prevail the works on the Ukrainian 
archives and their resources; 3) archivists’ must be able to serve the most to the Ukrainian nation and its national project.

Key words: archival studies, the Ukrainian archival studies, the criteria of the Ukrainian, an archivist.
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у статті проаналізовано основні напрямки функ ціональної діяльності архівних установ україни, проблеми 
та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: архівна справа, інформаційні ресурси, Національний архівний фонд, документальна спад-
щина.

майбутнього, мають дві важливі функції. Перша 
з них – адміністративна: архівісти забезпечують 
контроль за архівами і системами формування 
справ в установах, маючи дозвільне право на ви-
ділення документів до знищення. Друга – функ-
ція підтвердження соціального статусу громадян. 
Це тісно пов’язано з юридичною значущістю 
архівних документів, завдяки яким юридичні 
та фізичні особи можуть підтвердити свої пра-
ва. інакше кажучи, архівні документи мають не 
лише історичне й адміністративне значення, як 
скажімо, книги й предмети, що зберігаються в 
бібліотеках і музеях. Водночас вони мають юри-
дичну значущість, яка зумовлює особливе місце 
архівних установ у сучасному суспільстві2.

Основним змістом державної політики у сфе-
рі діловодства й архівної справи є керування до-
кументаційними процесами, формування НАФ, 
забезпечення його збереженості та користування 
ним, а також організація зберігання соціально 
значущих документів для задоволення соціаль-
но – правових потреб громадян. усі ці процеси 
мають здійснюватися за єдиними пріоритетними 
напрямами державної політики щодо захисту на-
ціональних інтересів україни в архівній справі:

– розвитку і вдосконалення архівного законо-
давства;

– бюджетного фінансування архівних установ;
– забезпечення архівів відповідними при-

мі щен нями та сприяння у залученні джерел їх 
поза бюджетного фінансування з метою досяг-
нення належного рівня технічного і технологіч-
ного оснащення, охоронних систем, нормативно-
методичної бази, чисельності, професіоналізму 
та соціальної захищеності їх працівників, що є 
необхідно достатнім для стабільного і безпечно-
го функціонування систем формування, забез-
печення збереженості, доступу і використання 
архівно-інформаційних ресурсів, що належать 
державі;

© Тетяна Клименко, 2015

Головним об’єктом національних інтересів 
україни в архівній справі є збереженість ар-
хівно-інформаційних ресурсів і, насамперед, 
Національного архівного фонду (далі – НАФ) як 
глобальної інформаційної системи, що одночас-
но є складовою загальнодержавних стратегічних 
інформаційних ресурсів та національного куль-
турного надбання.

Важливим інформаційним інструментом 
управління державою є архівно-інформаційні ре-
сурси, що відображають правові та організаційні 
основи становлення і розвитку української дер-
жавності. В них містяться відомості про забезпе-
чення державного суверенітету і територіальної 
цілісності україни, збереження конституційних 
основ держави та державного устрою, забезпе-
чення стабільності міжетнічних та міжконфесій-
них відносин у суспільстві, ефективного функ-
ціонування державних структур усіх рівнів та 
органів місцевого самоврядування, подальшо-
го розвитку культури, фундаментальної науки, 
нау кового і технічного прогресу, економічного 
інфор маційного простору та інших сфер життє-
діяльності суспільства, а також соціально-право-
вого захисту громадян1.

саме архівні установи покликані зберігати 
архівні багатства держави. Документи, що нагро-
мадилися в архівних установах, внесені до НАФ. 
На перший погляд, архів – це сховище докумен-
тальних матеріалів, які відтворюють історичне 
минуле. Проте це далеко не повне його призна-
чення. Перш за все, архів – це інституція пам’яті, 
організована для збереження та всебічного вико-
ристання документів НАФ. Як складова частина 
національної культурної спадщини, НАФ є ваго-
мим джерелом духовних знань, зібранням свід-
чень фактів, подій, явищ, що дозволяють встано-
вити історичну істину, забезпечують збереження 
духовних цінностей, відродження та спадкоєм-
ність культурно-історичних традицій.

Крім того, архівні установи, як державне зі-
брання документів історичного значення для 
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– поповнення НАФ документами державного 
та приватного походження, забезпечення збереже-
ності та організації доступу до таких документів. 

Кожна архівна установа, що здійснює збері-
гання архівних документів, реалізує ці процеси 
у межах своєї функціональної діяльності – як 
центр зберігання і суб’єкт інформаційних відно-
син та планує свою діяльність, виходячи з оцінки 
реального стану справ, наявних фінансових, ма-
теріальних, трудових та інформаційних ресурсів 
і пріоритетних завдань архівних установ облас-
тей, що полягають у забезпеченні умов для га-
рантованого збереження документів НАФ, розро-
блення регіональних програм розвитку архівної 
справи, створення розгалуженої мережі трудових 
архівів, подальше комплексне впровадження в 
практику роботи «Правил роботи архівних уста-
нов україни», укладення нових списків юридич-
них осіб – джерел формування НАФ, виявлення 
й упорядкування документів особового похо-
дження, максимально повне задоволення потреб 
громадян і юридичних осіб у ретроспективній 
інформації, участь у створенні системи, що по-
легшує доступ до документів НАФ.

Архівна інформація в сучасних умовах актив-
но перетворюється на інформаційну сировину 
для виробництва різноманітних інформаційних 
продуктів, у тому числі для теле- і радіопередач, 
відеокліпів тощо. Розроблення нового та пере-
гляд чинного прейскуранта на роботи і послу-
ги у сфері використання архівних документів, 
що виконуються архівними установами на до-
говірних засадах, впровадження договірних цін 
на роботи і послуги, що відповідають реальній 
оцінці інтелектуальної праці архівістів, сприя-
тимуть (через відрахування отриманих коштів) 
підвищенню рівня матеріальної забезпеченості 
архівів. Поширення застосування оплачуваного 
депонованого зберігання архівних документів 
корпоративних і громадських архівів за умов на-
явності вільних площ в архівосховищах також 
сприятиме (через відповідне спрямування гро-
шей) зміцненню матеріально-технічної бази ар-
хівних установ.

Важливим напрямом роботи архівних установ 
є посилення контролю за станом архівної справи 
та організації діловодства в архівних підрозді-
лах установ, підприємств, організацій (відомчих 
архівах). З метою підвищення уваги до ефек-
тивності діяльності відомчих архівів державні 
архівні установи в межах своєї територіальної 
компетентності мають здійснювати організацій-
но-методичне керівництво і контроль за роботою 
відомчих архівів та станом забезпечення збере-

женості документів НАФ у корпоративних, гро-
мадських і приватних архівах. Рівень ефектив-
ності такого контролю, передусім, залежить від 
наявності інструмента прямого впливу на поруш-
ників вимог чинного архівного законодавства. 
Застосування вимог архівного законодавства, 
перш за все у проведенні експертизи цінності 
документів, та дієвий контроль за їх виконан-
ням унеможливить несанкціоноване знищення 
документів, недотримання правил забезпечення 
збереженості документів НАФ та соціально зна-
чущих документів (з особового складу) та ст. 92 
Кодексу україни про адміністративні правопо-
рушення у частині розгляду адміністративних 
справ про порушення керівниками, посадовими 
особами і власниками відомчих, корпоративних, 
громадських і приватних архівів3.

На сучасному етапі розвитку архівних уста-
нов постають основні і незмінні напрямки діяль-
ності, з поміж значного їх різновиду, які були ще 
у 2001 р. визначені відомим фахівцем архівної 
справи К. Новохатським, зокрема:

– забезпечення репрезентативності джерел 
формування НАФ у зонах комплектування, впро-
вадження нових підходів до експертизи цінності 
і відбору документів;

– чітке дотримання нормативних вимог темпе-
ратурно-вологісного, світлового і санітарно-гігіє-
нічного режимів зберігання, поступовий пе ре хід 
до впровадження нових технологій поліп шення 
фізичної збереженості документів;

– забезпечення робіт з виявлення, обліку уні-
кальних документів, створення страхового фон-
ду та реставрації архівних документів;

– посилення охоронного режиму зберігання, 
пропускного контролю і взаємодії зі службами 
позавідомчої та пожежної охорони, органами 
міліції, дотримання вимог протипожежної без-
пеки; застосування нових підходів у оснащенні 
сучасним конкурентоспроможним охоронним 
обладнанням, засобами пожежогасіння, пожеж-
ної і охоронної сигналізації, апаратурою спосте-
реження у сховищах, читальних залах і на при-
леглій території; 

– поступове обладнання спеціальних архівос-
ховищ для зберігання документації на нетради-
ційних носіях, оснащення комп’ютерною тех-
нікою і забезпечення комп’ютерної грамотності 
персоналу;

– застосування нових інформаційних техно-
логій у напрямах: створення бази даних для по-
ліпшення організації зберігання і державного 
обліку документів, електронних інформаційно-
пошукових довідників; оцифровування архівних 
документів;
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– здійснення контролю за переміщенням до-
кументів всередині архіву, видаванням у тимча-
сове користування та своєчасним поверненням;

– чітке дотримання вимог фізичного доступу 
при користуванні документами, їх дослідженні 
та експонуванні, особливо за межами архівних 
установ;

– забезпечення безперешкодного рівноправ-
ного доступу до документів відкритого режиму, 
що перебувають на державному зберіганні;

– чітке дотримання порядку розсекречення 
документів після вичерпання законодавчо вста-
новлених термінів секретного зберігання;

– впровадження методики виявлення, обліку 
і вилучення зі сфери безперешкодного доступу 
документів з конфіденційною інформацією;

– своєчасне задоволення соціально-правових 
потреб громадян;

– організація оперативного і повного інфор-
мування суспільства про склад і зміст архівних 
документів, що перебувають на державному збе-
ріганні;

– розроблення планів заходів з підготовки до 
роботи в режимі кризової ситуації;

– максимальне залучення джерел позабюджет-
ного фінансування: надання архівних послуг на 
підприємствах, в установах і організаціях; оплат-
не депоноване зберігання – за договірними ціна-
ми; спонсорська допомога, вітчизняні та інозем-
ні інвестиції тощо;

– максимальне спрямування отриманих ко-
штів на технічне і технологічне оснащення і пе-
реоснащення архівних установ;

– залучення джерел позабюджетного фінансу-
вання за рахунок розумного використання кадро-
вого та інформаційного потенціалу4.

Тепер, у непростий для нашої країни час, зва-
жаючи на збройне протистояння на сході україни, 
терористичні акти в інших містах україни, в пе-
ріод настання ризику завдання шкоди докумен-
там НАФ, головною передумовою збереження 
документальних комплексів є стан готовності 
архівних установ до роботи в режимі кризової 
ситуації.

Превентивні заходи на випадок надзвичай-
них обставин техногенного (технологічного) та 
природного характеру (пожеж, вибухів, аварій 
систем життєзабезпечення, повеней, землетрусів 
тощо), а також небезпечних військових і соціаль-
них конфліктів, терористичних акцій передбача-
ють тісну взаємодію з відповідними службами 
Міністерства україни з питань надзвичайних 
ситуацій, органами і підрозділами Міністерства 
внутрішніх справ україни, Збройних сил украї-

ни; розроблення спеціальних внутрішніх планів 
заходів архівів, що мають включати:

– визначення пріоритетних категорій у ряту-
ванні документів, порядок їх обліку і зберігання, 
місця зберігання;

– використання протипожежного обладнання 
та інших засобів захисту;

– визначення місць евакуації, тимчасового 
розміщення й укриття архівів;

– складання порядку евакуації і тимчасового 
зберігання документів;

– визначення списку державних структур, 
приватних компаній та окремих громадян, здат-
них надати допомогу у кризовій ситуації;

– дотримання правил обліку, зберігання і ви-
давання архівних документів в умовах політич-
ної кризи, з метою виключення можливості не-
законного знищення або вилучення документів 
зацікавленими особами чи групами осіб;

– ведення профілактичної роботи щодо попе-
редження правопорушень, забезпечення персоні-
фікованої відповідальності за правопорушення;

– дотримання повсюдного і гарантованого 
захисту від несанкціонованого доступу, вико-
ристання і поширення архівної інформації, яка 
містить конфіденційні відомості, державну та-
ємницю або інші відомості, що не підлягають 
розголошенню (комерційна, банківська, медич-
на, таємниця усиновлення, приватного життя, 
інформація про особу ділового, професійного, 
виробничого та іншого характеру, отримана на 
умовах збереження конфіденційності);

– планування і здійснення керівниками місце-
вих архівних установ конкретних заходів щодо 
забезпечення безпеки архівних установ, контр-
оль  стану безпеки у  відомчих корпоративних, 
громадських та приватних архівах у зоні свого 
комплектування;

– жорстке дотримання у своїй професійній 
діяльності працівниками архівних установ усіх 
форм власності вимог чинного архівного законо-
давства та положень Кодексу етики архівістів5.

Надзвичайні події, що відбуваються в країні, 
найболючіше відбиваються на стані утворення 
документів та їх віднесення до НАФ. Попри по-
літичну, економічну та соціальну кризу, що скла-
лась в країні, надзвичайно актуальними є на сьо-
годні проблеми визначення джерел формування 
НАФ, джерел комплектування архівів, складу до-
кументів, що підлягають прийманню. Проблеми 
відбору документів до складу НАФ визначають-
ся сьогоднішніми реаліями – змінами в системі 
управління, появою нових організацій, різними 
формами власності, багатопрофільністю діяль-
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ності, змінами в документуванні життєдіяльнос-
ті суспільства – новими видами документів, но-
вими носіями інформації. 

Фактично зараз йдеться не про вдосконалення 
складу джерел комплектування, а про формуван-
ня їх по-новому, враховуючи нові вимоги часу. 
На жаль, простежується тенденція відмови не-
державних структур, насамперед, виробничих, 
значна частина яких створена на базі державних 
підприємств, від співробітництва з державни-
ми архівами. Найважливіше – не втратити вже 
напрацьованих старих зв’язків і продовжувати 
взаємини з такими організаціями на новій дого-
вірній основі. Ми повинні виходити з того, що 
документи недержавних організацій, збережені 
державними архівами, жодною мірою не посту-
паються іншим, і є важливими для характерис-
тики сучасної епохи. Цінність їхніх документів 
визначається незалежно від форми власності, 
до якої належить організація-фондоутворювач. 
Тобто, такі суб’єкти за будь-яких обставин ма-
ють залишитися джерелами формування НАФ. 
Відбір же документів на державне зберігання 
цілком залежить від взаємної домовленості влас-
ників документів НАФ та архівних установ при 
активній, наполегливій позиції останніх, підкрі-
пленій аргументами історичного, організаційно-
го й економічного характеру.

Однак, слід зауважити, що архівним уста-
новам слід більше уваги приділити проблемам: 
визначення складу установ, підприємств, орга-
нізацій з  метою  віднесення їхніх документів, 
що відкладаються в діловодстві, до складу НАФ; 
прогнозування установ – потенційних власників 
документів НАФ6.

Важливим є питання експертизи цінності до-
кументів з метою віднесення їх до НАФ. Відбір 
таких документів не може бути механічним про-
цесом на основі встановлених у попередні роки 
засад. Необхідною є безпосередня експертиза, 
особливо нових груп і видів документів, галузе-
вої документації. 

Однією з найболючіших проблем комплекту-
вання залишається забезпечення збереженості 
соціально значущих документів підприємств і 
організацій недержавних форм власності. багато 
архівних установ областей відповідально поста-
вилися до цієї проблеми, проведено значну ор-
ганізаційну й методичну роботу зі створення в 
районах Трудових архівів, надання їм необхідної 
допомоги. Отже, мусимо констатувати, що про-
цес їх створення відбувається активно, але ще не 
на кінцевій стадії7.

Загалом, на сучасному етапі утворюється ко-
лосальний документальний масив, що постійно 
змінюється у зв’язку з трансформацією функ-
цій або профілю діяльності десятків приватних 
підприємств, фірм, товариств тощо. Цей масив 
нерідко безслідно зникає, так і не потрапив-
ши до поля зору і сфери діяльності архівістів. 
Зрозуміло, що державні архівосховища не розра-
ховані на приймання такої кількості документів 
тимчасового зберігання8.

Шляхи вирішення цієї проблеми вбачаються 
у всілякому стимулюванні виникнення і спри-
янні становленню саме недержавних форм збе-
рігання документів, можливість яких задекла-
рована новою редакцією Закону україни «Про 
Національний архівний фонд і архівні устано-
ви», де передбачено створення архівних установ 
для централізованого тимчасового зберігання 
архівних документів, нагромаджених у процесі 
документування службових, трудових або ін-
ших правовідносин юридичних і фізичних осіб 
на відповідній території та інших архівних доку-
ментів, що не належать до НАФ. Мережа таких 
архівних установ могла б істотно зменшити на-
вантаження на державний бюджет і перебрати на 
себе частину функцій державних архівних уста-
нов, а з іншого боку – розширити сферу платних 
послуг останніх9. 

Поза увагою, точніше поза сферою комплек-
тування і, зрештою, поза впливом архівних уста-
нов держави залишається унікальний сегмент 
поточного документування сучасних процесів – 
великі масиви аудіо-, відео- і кінодокументів, що 
створюються як державними, так і недержавни-
ми центральними і регіональними кіно-, теле-, 
радіокомпаніями і фіксують політичне, економіч-
не, культурне життя суспільства. Такі документи, 
що є живими й яскравими фрагментами сього-
дення, не потрапляють на зберігання до держав-
них архівів.

Є й інші стратегічні проблеми у сфері комп-
лектування. XX ст. відійшло в історію. Разом із 
ним відходить у вічність покоління людей – свід-
ків страшних катаклізмів минулого століття – го-
лодоморів, голокосту, депортацій, колективізації 
та інших «експериментів» тоталітарних режи-
мів, Другої світової війни – з концтаборами, гето, 
окупацією, рухом опору. Зникає унікальна мож-
ливість докорінно розширити джерельну базу 
знань про минуле століття. Мається на увазі усна 
історія, якою традиційно як професіонали займа-
ються у нас майже виключно етнографи, а також 
подеколи – академічні й університетські істо-
рики. Вважаємо, що безпосереднім обов’язком 



25

і. Архівна справа: історія та сучасність

архівістів повинна стати (можливо спільно з на-
вчальними закладами, краєзнавчими осередками, 
музеями) організація збирання усних свідчень 
про ключові події минулого століття10.

Відтак, пріоритетні напрями архівних установ 
та завдання архівістів на сучасному етапі зали-
шаються незмінними, але доповнюються відпо-
відно до вимог часу: поповнення НАФ докумен-
тами, які всебічно відбивають усі сторони життя 
суспільства, посилення уваги до документів, що 
відображають неофіційну історію, громадське 
життя, долю конкретної людини, тобто йдеться 
про приймання документів від політичних пар-
тій, суспільних рухів, громадських організацій, 
а також особового походження. Тут важливою є 
коректна, грамотна роз’яснювальна робота архі-
вістів з фондоутворювачами.

Час, що переживає держава, може по різно-
му оцінюватися істориками й політиками. Але, 
безсумнівно, що цей період – значний за харак-
тером, глибиною, масштабами перетворень. 
Звичайно, увага історичної науки до нинішнього 
періоду становлення державності буде великою. 
і саме від архівістів залежить те, наскільки повно 
будуть збережені документальні свідчення цього 
часу.
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конодавства – прим. авт.). В країні діє близько 
півсотні законів, які прямо або побічно регулю-
ють питання архівної галузі. Для їх аналізу було 
обрано проблемно-хронологічний метод, який 
дозволив прослідкувати тенденцію розвитку ар-
хівної справи в україні та посилення інтересу до 
новітніх методів зберігання документів.

Законодавча база архівної справи незалежної 
україни почала формуватися з 1991 р., коли ви-
никла потреба визначити місце архівів в умовах 
нової держави. Початкові етапи державотворення 
здійснювалися на основі успадкованих традицій 
радянського законотворення з певним пристосу-
ванням до нових суспільно-політичних умов та 
ринкових перетворень. Як зазначали Г. боряк та 
К. Новохатський, перед архівістами незалежної 
україни постало питання необхідності підви-
щення рівня захисту архівної спадщини, демо-
кратизації доступу до архівів та створення єди-
ного Національного архівного фонду11.

Гостра потреба у створенні законодавчої бази 
існувала і в галузі культури. Тому, у лютому 
1992 р. був підписаний Закон україни «Основи 
законодавства україни про культуру»12 (втра-
тив чинність, у зв’язку з підписанням 14 груд-
ня 2010 р. Закону україни «Про культуру»). Він 
став одним із перших документів незалежної 
україни, в якому підкреслювалась необхідність 
збереження культурних та історичних ціннос-
тей, що визначалось і як обов’язок усіх громадян 
та один із пріоритетних напрямків діяльності у 
сфері культури. Держава ж, у свою чергу, пови-
нна була забезпечити вільний доступ до архівних 
фондів, сприяти їх збереженню та розвивати ме-
режу архівів. Таким чином, було підкреслено не-
обхідність створення державою належних умов 
для збереження історико-культурної спадщини. 
Архівам у цьому процесі відводиться одна із 
основних ролей.

© Оксана Клімчук, 2015

Розвиток інформаційно-комп’ютерних техно-
логій впродовж останніх десятиліть вніс значні 
зміни в організацію діловодства. Перш за все, 
це – перехід з паперового на електронний доку-
ментообіг. у світі активно розробляється законо-
давство для регулювання впровадження систем 
електронного документообігу (далі – сЕД) в 
установах, організаціях, на підприємствах (далі – 
установи), незалежно від їх форми власності, та 
керування усіма внутрішньосистемними про-
цесами – від моменту створення електронного 
документа до передавання його на зберігання в 
архівну установу. Особлива увага наразі приді-
ляється саме завершальному етапу – зберіган-
ню електронних документів, як поточному, так 
і постійному1. Налагоджене діловодство в уста-
нові є необхідною умовою ефективного функ-
ціонування усіх її підрозділів. Рівень розробки 
цього питання значною мірою визначається за-
конодавчою та нормативно-правовою базами. 
Міжнародна організація зі стандартизації ISO 
підготувала уже понад 60 стандартів, що регу-
люють організацію зберігання інформації в елек-
тронній формі. Ці стандарти стосуються аналізу, 
підбору та впровадження систем електронного 
документообігу (ISO/TR 22957:2009)2, збережен-
ня інформації електронних документів (ISO/TR 
18492:2005)3, вибору форматів для довгостроко-
вого цифрового зберігання (ISO 19005-1:20054, 
ISO 19005-2:20115, ISO 19005-3:20126), метада-
них електронних документів (ISO 23081-1:20067, 
ISO 23081-2:20098, ISO/TR 23081-3:20119), про-
цесів оцифрування (ISO/TR 13028:2010)10 тощо. 

В україні, на жаль, бракує подібних стандар-
тів. Однак, оскільки основою політики та ін-
струментом впливу на суспільство є законодавча 
та нормативно-правова бази, окремі елементи 
міжнародних стандартів знайшли відображення 
в інших документах. Перш за все, це – закони 
україни (саме закони вкладено в основу поняття 
«законодавча база», оскільки вони мають най-
вищу юридичну силу і є першоосновою всього за-
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у 1992 р. із прийняттям Закону україни «Про 
інформацію»13 (останні зміни внесені 2 берез-
ня 2014 р.) було закладено фундамент розвитку 
інформаційного суспільства в україні та вста-
новлено загальні правові основи інформаційних 
відносин (створення, збирання, одержання, ви-
користання, поширення, зберігання та захист ін-
формації), визначено принципи цих відносин, за-
кріплено право особи на інформацію, окреслено 
напрями державної політики, описано види, дже-
рела інформації, режим доступу до неї. Зокрема, 
особливо важливими у цьому законі є визначення 
двох понять: документ та інформація. Відповідно 
до ст. 1, інформація – це будь-які відомості та/або 
дані, які можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному вигляді14, 
а документ – це матеріальний носій, що містить 
інформацію, основними функціями якого є її 
збереження та передавання у часі та просторі15. 
Таким чином, на законодавчому рівні було задо-
кументоване основне завдання, роль та місце до-
кумента в інформаційних відносинах – зберігати 
інформацію протягом необхідного часу, а сам 
процес зберігання інформації визначено як один 
із основних видів інформаційної діяльності. 
хоча Закон україни «Про інформацію» не визна-
чає правові норми функціонування документів з 
електронними носіями інформації, він не виклю-
чає їх із таких відносин. Виходячи з визначення 
інформації, електронний документ також можна 
вважати об’єктом інформаційних відносин. слід 
зазначити, що Закон україни «Про інформацію» 
визначає, що право на інформацію, серед усьо-
го іншого, забезпечується вільним доступом до 
архівних фондів, вилучення і знищення яких 
забороняється, крім випадків, встановлених за-
коном чи судом. Однак, серед перерахованих у 
законі видів інформації немає поняття «архівна 
інформація». Таке визначення можна знайти у 
термінологічному словнику «Архівістика» на 
веб-порталі Державної архівної служби україни, 
за яким архівна інформація – це сукупність пер-
винної та вторинної документної інформації ар-
хівів16. Пояснення термінів «первинна і вторинна 
документна інформація архівів» також подано у 
цьому словнику.

Згодом правові норми законів україни «Ос-
нови законодавства україни про культуру» та 
«Про інформацію» були розвинені в законодав-
чих та нормативно-правових актах щодо архівної 
справи. Найважливішим на сьогоднішній день в 
україні документом, що регулює архівну спра-
ву, і, власне, яким було розпочато створення на-
ціональної архівної законодавчої бази, є Закон 

україни «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи»17, прийнятий 24 грудня 1993 р. 
і хоча у ньому немає прямих вказівок на електро-
нний документ, варто розглянути деякі його по-
ложення.

Згідно з Законом україни «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» (далі – Закон 
україни «Про НАФ»), архівний документ – це 
документ, незалежно від його виду, виду матері-
ального носія інформації, місця, часу створення 
і місця зберігання та форми власності на нього, 
що припинив виконувати функції, для яких був 
створений, але зберігається або підлягає збе-
ріганню з огляду на значущість для особи, сус-
пільства чи держави або цінність для власника 
також як об’єкт рухомого майна та документа 
Національного архівного фонду (далі – НАФ)18. 
Таким чином, якщо архівний документ може 
мати різні матеріальні носії, він може мати елек-
тронну форму, зокрема, й форму електронного 
документа, тому Закон україни «Про НАФ» сто-
суватиметься і електронних документів. ст. 12 
Закону визначає, що документи НАФ, незалеж-
но від місця їх зберігання, форми власності на 
них, виду носія інформації та доступу, підляга-
ють обов’язковому державному обліку з метою 
здійснення контролю за наявністю документів, їх 
станом, місцем та умовами зберігання19. у ст. 31 
підкреслюється необхідність передавання дер-
жавними органами, органами місцевого самовря-
дування, державними і комунальними підприєм-
ствами, установами та організаціями на постійне 
зберігання саме електронних документів разом із 
кіно-, відео-, фото-, фонодокументами у відпо-
відні архіви20. Це говорить про те, що електронні 
документи підлягають обліку, впорядкуванню та 
зберіганню протягом термінів, визначених від-
повідними нормативними актами, так само, як і 
традиційні документи.

Поява Закону україни «Про НАФ» стала по-
штовхом до подальшого розвитку правової бази 
щодо архівної справи, її реформування відповід-
но до вимог сучасності та наближення законо-
давства до класичних світових зразків і міжна-
родних стандартів. Але досвід реалізації закону 
показав, що частина положень вимагали пере-
гляду і вдосконалення, приведення документа у 
відповідність з Конституцією; узгодження його 
з міжнародними документами; врахування на-
працювань архівістів, оскільки перша редакція 
фактично була основана на досвіді радянських 
фахівців21. Тому у Закон україни «Про НАФ» 
постійно вносяться зміни, щоб його зміст відпо-
відав вимогам сучасності. у наступні роки цілу 
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низку важливих питань не тільки архівної справи 
в класичному розумінні, а й електронних архівів 
(що стало очевидним із розвитком інформацій-
них технологій), було регламентовано з ураху-
ванням основних принципів, закладених у базо-
вому архівному законі.

у січні 1994 р. в україні прийняли ще один 
важливий Закон «Про державну таємницю»22. 
інформація з грифами секретності може зберіга-
тися на різних носіях, у тому числі, й електро-
нних. хоча у законі це не зазначено, але такий 
висновок можна зробити з визначення матеріаль-
них носіїв секретної інформації, якими є матері-
альні об’єкти, в тому числі фізичні поля, в яких 
відомості, що становлять державну таємницю, 
відображені у вигляді текстів, знаків, символів, 
образів, сигналів, технічних рішень, процесів 
тощо23. Оскільки ця інформація вимагає надій-
ного захисту, а електронні носії все більше по-
ширюються, особливості зберігання інформації 
на електронних носіях варто було б прописати 
у цьому законі. Нині там зазначено лише те, що 
технічний та криптографічний захисти секретної 
інформації здійснюються в порядку, встановле-
ному Президентом україни.

Відповідно до світових тенденцій, в україні 
все більше звертали увагу на важливість інте-
грації у світову інформаційну спільноту. Про 
це свідчить прийнятий у лютому 1998 р. Закон 
україни «Про національну програму інформа-
тизації»24, спрямований на задоволення інфор-
маційних потреб та інформаційну підтримку 
провідних галузей суспільства. Цим законом пе-
редбачалося створення сучасної інформаційної 
інфраструктури. у ст. 1 вказано, що інформацій-
ний ресурс – це сукупність документів у інфор-
маційних системах (бібліотеках, архівах, банках 
даних тощо)25, звідси архів – це інформаційна 
система, що містить інформаційні ресурси – су-
купність документів. Таким чином, архіви були 
визначені складовою інформаційної інфраструк-
тури держави.

у 2003 р. Державним комітетом архівів україни 
(зараз – Державна архівна служба україни) було 
розроблено проект Закону україни «Про діло-
водство»26. Однак, до сьогодні документ не за-
тверджений. Особливість цього проекту закону 
полягає у тому, що він містив визначення низки 
основних понять, серед яких і «електронний до-
кумент», що потім майже без змін було внесене у 
глосарій Закону україни «Про електронний доку-
мент та електронний документообіг». Відповідно 
до проекту Закону україни «Про діловодство», 
електронний документ – це документ, інформа-

ція в якому представлена у формі електронних 
даних, включаючи обов’язкові реквізити доку-
мента, у тому числі електронний підпис27. Тобто, 
ще до прийняття Закону україни «Про електро-
нний підпис», фахівці уже визначали такий вид 
підпису невід’ємною складовою електронного 
документа, що повинна забезпечити його до-
стовірність. ст. 9 проекту Закону україни «Про 
діловодство» – «Вимоги до створення електро-
нних організаційно-розпорядчих документів»28 – 
повністю стосується електронних документів. у 
статті йдеться про те, що склад реквізитів елек-
тронного організаційно-розпорядчого документа 
повинен відповідати складу реквізитів організа-
ційно-розпорядчого документа з паперовим но-
сієм інформації. Засоби фіксування електронної 
інформації та електронні носії інформації елек-
тронних організаційно-розпорядчих документів 
повинні забезпечувати його цілісність і можли-
вість підтвердження авторства. Також у проекті 
закону «Про діловодство» вказано, що переві-
ряння цілісності та справжності електронного 
організаційно-розпорядчого документа, в якому 
підпис не є електронним цифровим, здійснюєть-
ся шляхом звіряння зі змістом та іншими рекві-
зитами оригіналу організаційно-розпорядчого 
документа з паперовим носієм29. Але на практиці 
спостерігається, що не завжди електронний до-
кумент має паперовий відповідник, тоді стає не-
зрозуміло, з чим його можна зрівнювати. у про-
екті закону звертається увага на те, що не можуть 
створюватися тільки в електронній формі орга-
нізаційно-розпорядчі документи: постійного та 
тривалого (понад 10 років) строків зберігання, 
що містять відомості про особу, які забезпечують 
права або звільняють від обов’язків громадян30. 
Щодо цього твердження серед фахівців існують 
суперечливі погляди. Одні вважають, що сЕД 
повинні забезпечити автентичність електронних 
документів на такому рівні, що відпаде потреба 
створювати паперові копії31, інші ж дотриму-
ються думки, що метою впровадження сЕД є 
створення ефективного середовища управління 
й функціонування установи, а не викорінення 
паперових документів. Електронний докумен-
тообіг повинен не витісняти паперовий, ці дві 
форми мають ефективно співіснувати і давати 
можливість вільно застосовувати будь-яку з них, 
відповідно до конкретних обставин. А для до-
кументів постійного та тривалого (понад 10 ро-
ків) зберігання варто створити паперовий відпо-
відник відразу після завершення їх виконання32. 
Дотримувалися такої думки і автори проекту за-
кону «Про діловодство», зазначивши, що доку-
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менти постійного та тривалого строків зберіган-
ня не можуть створюватись тільки в електронній 
формі33. Таким чином, наразі електронний доку-
мент не може забезпечити довготривале (мається 
на увазі постійне та тривале – С. К.) зберігання 
інформації, тому надійніше зберігати документи 
постійного і тривалого строків зберігання з па-
перовим носієм. серед переваг проекту закону 
«Про діловодство» можна підкреслити те, що він 
містить деякі положення щодо електронних до-
кументів та їх зберігання, які до того не розгля-
далися у жодному із законів. Але документ досі 
залишається на стадії проекту, і ці положення 
не мають ніякої нормативної сили, вони можуть 
мати лише рекомендаційний чи довідковий ха-
рактер. Проте, потреба прийняття цього закону 
залишається актуальною, а його відсутність може 
призвести до безсистемного розроблення норма-
тивно-правових актів, безконтрольності в побу-
дові системи діловодства, умисного псування, 
знищення, підроблення, приховування і незакон-
ного передавання службових документів. Однак, 
розгляд проекту закону «Про діловодство» було 
призупинено до вивчення практики застосуван-
ня положень Закону «Про електронні документи 
та електронний документообіг»34, оскільки зако-
нодавче регулювання процесів традиційного ді-
ловодства тісно пов’язане з досвідом реалізації 
процесів електронного діловодства.

З поширенням інформатизації, автоматизаці-
єю та комп’ютеризацією усіх процесів виника-
ють нові документаційні процеси, зростає роль 
інформаційно-комунікаційної сфери, що впливає 
на розвиток термінологічного апарату докумен-
тознавства та архівознавства. З вимогами часу 
відбувається поступовий перехід від класичного 
паперового до електронного діловодства, зокре-
ма, електронного документообігу, основою якого 
стає електронний документ. і хоча Закон україни 
«Про діловодство» не був підписаний, для унор-
мування роботи з електронними документами 
у травні 2003 р. був прийнятий Закон україни 
«Про електронні документи та електронний до-
кументообіг»35. у ст. 5 Закону вказано, що «елек-
тронний документ – це документ, інформація в 
якому зафіксована у вигляді електронних даних, 
включаючи обов’язкові реквізити документа»36. 
Однак, як стверджують фахівці, таке визначення 
є неповним і не відображає всю специфіку елек-
тронного документа. Переліку реквізитів, які є 
обов’язковими, у законі немає, а у ДсТу 4163-
2003 «Державна уніфікована система докумен-
тації. уніфікована система організаційно-розпо-
рядчої документації. Вимоги до оформлювання 

документів», де міститься перелік обов’язкових 
реквізитів, вказано, що його дія не поширюється 
на електронні документи37. у попередніх редак-
ціях зазначалося, що обов’язковим реквізитом 
документа є електронний підпис, в останній же 
редакції від 6 листопада 2014 р., ст. 6 було зазна-
чено, що тепер електронний підпис може засто-
совуватися для ідентифікації автора документа38, 
але не визначається як обов’язковий реквізит. 
Вказано також, що електронні документи мають 
таку ж юридичну силу, як паперові. ст. 13 при-
свячена зберіганню електронних документів39. 
Звертається увага на важливість забезпечення 
цілісності документа і можливість її перевірити. 
Електронні документи повинні зберігатися стіль-
ки ж, скільки й паперові відповідники. Якщо це 
неможливо, то треба вживати заходи для подо-
вження термінів їх зберігання, наприклад, ко-
піювання або переведення інформації на папір. 
Закон визначає низку вимог до процесу зберіган-
ня електронних документів. Це, зокрема, забез-
печення доступності, збереження початкового 
формату, при наявності, збереження інформації 
про походження, призначення, час отримання/
відправлення документа. Але немає чітких вимог 
щодо організації процесу їх зберігання, не визна-
чаються засоби для забезпечення довготривалого 
збереження електронних документів, їх ціліснос-
ті, доступності.

більш детальна інформація про суть та осо-
бливості застосування електронного цифрово-
го підпису подана у Законі україни «Про елек-
тронний цифровий підпис»40. Згідно з законом, 
електронний цифровий підпис – вид електро-
нного підпису, отриманого за результатом крип-
тографічного перетворення набору електронних 
даних, який додається до цього набору або ло-
гічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити 
його цілісність та ідентифікувати підписувача. 
Електронний цифровий підпис накладається за 
допомогою особистого ключа та перевіряється 
за допомогою відкритого ключа41. Наразі такий 
електронний цифровий підпис є основним засо-
бом перевірки достовірності електронних доку-
ментів та надання їм юридичної сили.

Закон україни «Про захист інформації в ін-
формаційно-телекомунікаційних системах»42 ви-
зна чає багато положень щодо захисту інформа ції 
в таких системах. Зокрема, закон встановлює по-
рядок доступу до інформації, звертається увага 
на унеможливлення витоку інформації, пору-
шення доступу до неї, несанкціонованого досту-
пу тощо. Таким чином, ці положення можна за-
стосувати й в процесі зберігання електронних 
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документів, якщо розглядати електронний доку-
ментообіг як інформаційну систему.

Однією із вимог інформаційного суспільства 
є забезпечення можливості створювати, викорис-
товувати, обмінюватись, накопичувати інфор-
мацію і знання та надати можливість вільного 
доступу до цих даних. Тому 9 січня 2007 р. був 
прийнятий Закон україни «Про основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в україні 
на 2007–2015 роки»43, який розглядає електро-
нний документообіг як невід’ємний елемент 
інформаційного суспільства. Закон визначив 
основні стратегічні цілі розвитку інформаційно-
го суспільства, серед яких варто виділити роз-
виток інформаційно-комп’ютерних технологій, 
створення загальнодержавних інформаційних 
систем (у тому числі, й у галузі культури), ство-
рення та розвиток електронної взаємодії між ор-
ганами влади і громадянами, захист інформації, 
розвиток інформаційного законодавства і, що 
саме основне, в контексті цієї роботи збережен-
ня культурної спадщини україни шляхом її елек-
тронного документування. у третьому розділі 
цього закону йдеться про національну політику 
розвитку інформаційного суспільства в україні44, 
зазначається про необхідність формування за-
гальнодоступної інформаційної інфраструктури, 
складовою якої, крім усього іншого, є архівні 
фонди в електронній формі. Загальнодоступні 
інформаційні ресурси, в першу чергу, повинні 
відповідати нормативно-правовим документам. 
Для їх зберігання та захисту мають бути створені 
спеціальні заклади з відповідним обладнанням. 
Обов’язковим в архівних установах є створен-
ня технічної і технологічної інфраструктури, 
електронних інформаційних ресурсів. Також 
електронна форма в Законі україни «Про осно-
вні засади розвитку інформаційного суспільства 
в україні на 2007–2015 роки» розглядається як 
спосіб збереження унікальної документної ін-
формації на носіях, що можуть зруйнуватися з 
часом45. Пріоритетними, за законом, в інформа-
ційному суспільстві визначено вважати також і 
запровадження інформаційно-комунікаційних та 
комп’ютерних технологій в архівах, щоб забезпе-
чити відкритий доступ до фондів та переводити 
в електронну форму історико-культурну спад-
щину україни. Таким чином, цей закон визна-
чив електронну форму (а це може бути і форма 
електронного документа) як засіб для довготри-
валого збереження історико-культурної спадщи-
ни україни та спосіб зробити її доступною для 
користувачів. 

Варто звернути увагу й на Закон україни «Про 
доступ до публічної інформації»46 від 13 січня 
2011 р. (останні зміни внесені 9 червня 2013 р.). 
Відповідно до цього закону, публічна інформація 
може бути зафіксована на будь-яких носіях. Таке 
визначення можна трактувати таким чином, що 
вона може зберігатися й на електронних носіях 
інформації. Щодо самого процесу збереження, то 
зазначається тільки те, що інформацію про осо-
бу слід зберігати лише протягом часу, необхідно-
го для досягнення мети, для якої ця інформація 
збиралась. Також у Законі україни «Про доступ 
до публічної інформації» наголошується на тому, 
що для збереження та доступу до публічної ін-
формації документи повинні обов’язково бути 
зареєстровані в системі обліку із зазначенням 
певних реквізитів. Але ніяких уточнень щодо 
збереження як публічної, так і інформації про 
особу на електронних носіях у цьому законі не-
має. 

Закон україни «Про адміністративні послу-
ги»47, прийнятий у 2012 р. (з останніми змінами 
від 20 квітня 2014 р.), містить розділ, в якому 
йдеться про надання адміністративних послуг в 
електронній формі та доступ до інформації про 
них через інтернет за допомогою Єдиного дер-
жавного порталу адміністративних послуг. Але 
жодного слова немає про те, як саме повинна 
зберігатися ця електронна інформація, і як, за по-
треби, можна буде отримати доступ до неї через 
10–20 років, наприклад. Згадується лише те, що 
слід забезпечити зберігання та захист інформа-
ції, отриманої в результаті надання адміністра-
тивних послуг. у рамках цього закону архівні 
установи на своїх сайтах почали пропонувати на-
дання певних видів послуг, зокрема, замовлення 
документів, є можливість надсилання запитів че-
рез сайт, розміщені електронні форми докумен-
тів тощо. Оцифрування фондів архівних установ 
та розміщення на їхніх сайтах уже оцифрованої 
інформації розширить перелік адміністративних 
послуг, які можуть надавати ці архівні установи 
і зробить їх більш відкритими для користувачів.

Отже, аналіз законодавчої бази показав, що од-
нією із актуальних проблем суспільства є розроб-
ка питань архівного законодавства. Тут не мож-
на не погодитися зі словами К. Новохатського: 
«безумовно, існуюча правова база діяльності 
архівних установ – доволі строката й далека від 
досконалості, що, не являючи собою стрункої 
збалансованої системи, є, скоріше, конгломе-
ратом залишків нормативних актів минулого, 
початкових спроб власного нормотворення, за-
мішаного на романтизмі і добрих намірах, та 
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першого доробку сучасної української архівісти-
ки. Неповнота, не завжди достатній професійний 
рівень, суперечливість, невідповідність окремих 
норм Основному закону, неврахування інтересів 
усіх учасників процесів, що регулюються, не-
збалансованість з реальними можливостями – ці 
та інші вади загальної правової бази притаманні 
й системі нормативно-правових актів з архівної 
справи»48.

Розгляд законів дозволив прослідкувати тен-
денцію розвитку законодавчої бази архівної спра-
ви в україні з часу її незалежності та виділення 
в окрему гілку проблем архівістики щодо збере-
ження електронних документів. Законодавство 
щодо забезпечення їх збереження з розвитком 
інформаційного суспільства вимагає все біль-
шої уваги фахівців. Адже поряд із поняттям 
«електронний документ» уже виникає поняття 
«електронних архівів». Поки що в україні немає 
єдиної нормативної бази, яка б допомогла вирі-
шити проблему правового регулювання відносин 
громадян, суспільства та держави в питаннях за-
безпечення постійного та тривалого зберігання 
електронних документів, доступу до них, їх до-
стовірності, обліку та використання як важливої 
складової історико-культурної спадщини. Наразі 
в україні немає спеціальних законів щодо збере-
ження електронних та оцифрованих документів. 
Їх відсутність компенсується системою норма-
тивно-правових документів. Архівісти постійно 
долучаються до розробки та вдосконалення не 
тільки архівних, а й інших законів та норматив-
но-правових актів, у частинах, що стосуються 
архівів. Це сприяє уникненню колізій законів або 
затвердження норм, які не можна реалізувати. 
Але з плином часу, ті законодавчі документи, що 
чинні зараз, повинні бути удосконалені, а також 
розроблені нові.
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В статье проанализировано становление и развитие законодательной базы архивного дела украины. 
Прослежены тенденции роста актуальности вопроса архивного хранения электронных документов на основе 
законов украины .
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The article analyzes formation and development of the legal framework of archival affairs in Ukraine. It traces of 
increasing tendency for the vitality of electronic documents archival preservation due to the laws of Ukraine.
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олексій макієнко

роЛь осоБЛИвоЇ всЕуКрАЇнсьКоЇ АрхівноЇ КомісіЇ 
тА ЇЇ місЦЕвИх інстИтуЦіЙ у роЗвИтКу АрхівноЇ спрАвИ 

в рЕГіонАх уКрАЇні

у статті розглянуті проблеми створення та ді яль ності Особливої Всеукраїнської архівної комісії (ОВАК) у 
контексті утилізаційної кампанії в архі вах україни на початку 1920-х рр. Визначено її орга нізаційний устрій, 
завдання, основні напрями роботи. Особливу увагу приділено функціонуванню місцевих підрозділів ОВАК, 
характеризується їх вплив на розвиток архівної справи в регіонах україни.

Ключові слова: архіви, архівна справа, утилізація документів, Особлива Всеукраїнська архівна комісія, 
місцеві архівні комісії, регіони україни.

На хвилі критики лунала навіть думка про заці-
кавленість ОВАК та її місцевих інституцій в суто 
утилітарних підходах до національного архівно-
го надбання3. А робота архівних установ розгля-
далася через призму непримиренної боротьби з 
«Молохом» паперозаготівельних установ4. Дещо 
пом’якшений варіант подібної оцінки зустрічався 
й у наукових публікаціях 1960–1970-х рр.5 інший 
напрям, сягаючи своїми витоками 1930-х рр., у 
свою чергу базувався на критиці позиції україн-
ських істориків-архівістів 1920-х рр., які буцімто 
виявляли «ворожу тенденційність», вишукуючи 
«лише тіньові сторони» в діяльності ОВАК6. у 
роботах яскравих представників другого напря-
му – А. Юрченка, А. Грінберга, Г. сергієнка, 
О. Мітюкова та ін. – очевидним стало намаган-
ня представити макулатурну кампанію початку 
1920–х рр. оптимальним засобом позбавлення 
архівів від утильматеріалів. Звідси функціону-
вання ОВАК та її місцевих інституцій розгляда-
лося як безумовно позитивне явище радянського 
архівного будівництва7. лише наприкінці хх – 
на початку ххі ст. з’явилися публікації укра-
їнських істориків-архівістів, які на розширеній 
джерельній базі спробували комплексно оцінити 
суперечливі наслідки постреволюційної макула-
турної кампанії в усРР, виявити справжню роль 
ОВАК та її місцевих інституцій у цьому процесі8. 
Наблизитися до такого тлумачення вдалося авто-
рам відповідної статті в «українській архівній 
енциклопедії»9. Втім ціла низка питань органі-
зації та практичної роботи ОВАК, передусім у 
регіональному вимірі, залишилися поза увагою 
дослідників. у межах даної статті здійснюється 
спроба виявлення реальної ролі архівних комі-
сій у процесі архівного будівництва в регіонах 
україни.
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у 1920 р. архівна галузь увійшла в постре-
волюційний етап розвитку, який був позначе-
ний формуванням нової суспільно-політичної й 
соціально-економічної реальності на території 
україни. Остаточне встановлення радянської 
влади ознаменувало поступове завершення ак-
тивної фази збройного протистояння, висуваючи 
на перший план заходи щодо зміцнення вста-
новленої більшовицьким керівництвом системи 
державного управління, стабілізації соціально-
економічної ситуації, впровадження нових пріо-
ритетів культурної політики на українських зем-
лях. у цих умовах архівам судилося стати однією 
з жертв військово-мобілізаційної моделі госпо-
дарювання нової влади, а діячам архівної спра-
ви зустрітися з раніше небаченими викликами у 
своїй професійній діяльності.

Постреволюційні реалії в історії архівної 
справи україни знайшли своє різнобічне відо-
браження в історико-архівознавчих студіях. 
Починаючи з 1920-х рр., дослідники історії ар-
хівної справи в численних монографіях, статтях 
і повідомленнях аналізували розвиток архівного 
законодавства, організацію архівних установ, 
становлення архівної науки й освіти в україні, 
творчий шлях відомих українських архівістів 
зазначеного періоду тощо1. своє місце в цьому 
історіографічному доробку зайняла наукова літе-
ратура про діяльність Особливої Всеукраїнської 
архівної комісії як надзвичайного урядового 
органу в галузі утилізації архівів. Її аналіз до-
зволяє стверджувати про існування двох історі-
ографічних напрямів в інтерпретації наслідків 
роботи ОВАК та її місцевих інституцій. Перший, 
започаткований публікаціями діяльних учасни-
ків архівного будівництва початку 1920-х рр. 
(Є. іванов, В. барвінський, О. Водолажченко, 
А. Цвєтков, Ф. Герасименко та ін.), відзначав-
ся скептичними оцінками розгорнутої в архівах 
усРР під орудою ОВАК макулатурної кампанії2. 
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Військово-політична нестабільність, глибокі 
соціальні катаклізми й суперечлива економічна 
політика різних урядів упродовж 1917–1920 рр. 
спричинили дезорганізацію господарського жит-
тя в україні, стимулювали наростання кризових 
явищ у різних галузях національної економіки. 
Численні матеріальні збитки підприємств, руй-
нування сировинної бази, розрив економічних 
зв’язків обумовили занепад цілих галузей про-
мисловості. Обсяги виробництва різко скороти-
лися, розвинувся гострий дефіцит товарів ши-
рокого вжитку. Подальший розвиток архівної 
справи в україні виявив безпосередню залеж-
ність під темпів подолання новою владою на-
слідків господарської руїни.

серйозним випробуванням для архівної галу-
зі став прогресуючий паперовий голод. у 1913–
1914 рр. в україні діяло 43 підприємства з ви-
робництва паперу, на яких вироблялось 26,9 тис. 
тонн паперу та 2 тис. тонн целюлози10. Подальші 
історичні події спричинили різке скорочення ви-
робництва й зайнятості на папероробних підпри-
ємствах, частина виробництв припинили роботу. 
За даними В. студінського, кількість працюючих 
папероробних підприємств в україні у 1916 р. 
зменшилась до 25, а в 1920 р. – до 1611. В умовах 
же стрімкого зростання громадсько-політичної 
активності населення, а звідси – справжнього 
сплеску видавничої діяльності, інтенсифікації 
діловодних процесів у державних установах і 
громадських організаціях, дефіцит паперових 
ресурсів перетворювався на проблему держав-
ної ваги. Найбільш рішучі кроки для її вирішен-
ня були вжиті більшовицькими урядами Росії та 
україни впродовж 1919–1921 рр.

Ще в грудні 1917 р. у структурі ВРНГ радян-
ської Росії було організовано Головне управління 
державними підприємствами паперової промис-
ловості (Головпапір), яке, спираючись на систему 
адміністративно-командних (а подекуди й репре-
сивних) методів управління, намагалося забез-
печити відновлення паперового виробництва. За 
розрахунками його фахівців надійним джерелом 
сировини для паперових фабрик на той час могли 
бути лише запаси архівного паперу. Тож архіви 
стали головним об’єктом масштабної макулатур-
ної кампанії радянського уряду в Росії, а згодом 
й в україні. Ця кампанія відзначилася гострим 
протистоянням між керівництвом архівних уста-
нов й господарюючими органами, що опікували-
ся заготівлею паперової сировини. ухваленим у 
квітні 1919 р. декретом РНК РсФРР «Про збері-
гання та знищення архівних справ» керівну роль 
у здійсненні утилізації архівних документів вда-

лося закріпити за Головним управлінням архів-
ною справою Наркомосвіти РсФРР, яке контр-
олювало роботу експертних комісій з розбирання 
архівних фондів12. Втім навіть подібні заходи не 
гарантували захисту архівів від директивного 
втручання державних органів управління народ-
ним господарством. Так, лише своєчасне реагу-
вання Головного управління архівною справою 
завадило впровадженню на практиці циркуляра 
паперового відділу Центроутиля ВРНГ РсФРР 
від 27 листопада 1919 р. з інструкцією губерн-
ським відділам утилізації архівів Головпаперу 
щодо переробки старих архівів, яка явно супер-
ечила діючому архівному законодавству13.

Взимку 1919–1920 рр. після відновлення ра-
дянської влади, в україні ВРНГ РсФРР розгор-
нула систематичну роботу щодо відбудови міс-
цевої паперової промисловості. Для підвищення 
ефективності оперативного управління підпри-
ємствами галузі при Головпапері було створено 
Південне районне управління (Південьпапір) 
з місцезнаходженням у харкові, яке мало зо-
середитися на відновленні роботи Донецької 
(Зміївської), Донської, Матвєєво-Курганської, 
Нижньо-Дніпровської (Катеринославської), 
Одеської і Роганської паперових фабрик14. 
Підпорядковані Південьпаперу в україні фабри-
ки знаходились у катастрофічному становищі: у 
1920 р. їх валовий продукт складав близько 3,4% 
довоєнного рівня (1,3 тис. тонн паперу і карто-
ну)15. Нестача паперу негативно позначилася на 
функціонуванні підприємств поліграфічної про-
мисловості, гальмувала діловодну діяльність 
управлінського апарату органів влади, установ, 
підприємств, організацій.

Вичерпання паперових запасів за відсутнос-
ті надійних джерел їх поповнення найпершими 
відчули поліграфічні підприємства в регіонах 
україни. На початку 1920-х рр. обсяги постачан-
ня паперу підприємствам галузі порівняно з до-
воєнним рівнем скоротилися у 33 рази (близько 
2,4 тис. тон)16. без вжиття кардинальних заходів 
щодо диверсифікації джерел надходження па-
перу свою діяльність могли зупинити 230 під-
приємств з більш ніж 12 тис. працівників17. Вже 
взимку-навесні 1920 р. органи управління полі-
графічною промисловістю на місцях – полігра-
фічні відділи губернських і повітових раднаргос-
пів – перетворилися на головних розпорядників 
паперових ресурсів, наділених функціями обліку, 
розподілу й постачання різних типів паперу для 
потреб місцевих установ і підприємств18. В умо-
вах мілітаризації промисловості справа заготівлі 
паперу набувала характеру бойових завдань, а 



35

і. Архівна справа: історія та сучасність

перешкоджання у їх виконанні загрожувало ви-
нуватцю військовим трибуналом19.

Вжиті поліграфвідділами раднаргоспів захо-
ди щодо реквізиції паперових залишків у різних 
державних і громадських інституцій, окремих 
приватних осіб дозволили тимчасово зменши-
ти напругу в справі постачання сировинних ре-
сурсів для підприємств, але не могли вирішити 
проблему паперового дефіциту остаточно. Тож 
пріоритетним напрямом виробничої діяльності 
відповідних підрозділів місцевих раднаргоспів 
стало розбирання архівів з метою вилучення 
чистого (й напівчистого) паперу. Задля цього їх 
співробітники здійснювали реєстрацію наявних 
архівів, їх опечатування й вивезення на склади 
раднаргоспів20. Для вирізання придатного для 
вжитку паперу інколи створювалися окремі «ар-
хівні» майстерні зі штатом технічних робітників. 
Зокрема, в Олександрівську губернський полі-
графвідділ для забезпечення безперервної роботи 
своїх «архівних» майстерень утворив спеціальну 
комісію з вилучення й утилізації архівів21. Над 
утилізацією архівів у бердянську постійно пра-
цювали 18 осіб, у Мелітополі – 15, у Великому 
Токмаці – 622. лише в Мелітополі у розробці «ар-
хівної» майстерні знаходилось понад 1000 пудів 
документів місцевих архівів (повітового з’їзду, 
казначейства, земської та міської управ), які роз-
биралися безпосередньо в приміщенні типогра-
фії23. Подальша інтенсифікація утилізаційної 
роботи дозволила окремим виробничим підроз-
ділам заготовляти до півмільйона аркушів папе-
ру щомісячно24. Крім забезпечення вилученим із 
архівних справ папером поліграфічних підпри-
ємств, поліграфвідділи налагодили його поста-
чання в різні радянські установи (за окремими 
розпорядженнями місцевих виконкомів). З серп-
ня 1920 р. рішенням комісії використання при 
укрпромбюро функції зберігання та розподілу 
паперу з відання поліграфвідділів були передані 
місцевим розподільчим органам – губернським 
та повітовим опродкомам25. Зрештою, розпоря-
дженням уповноваженого з відновлення полігра-
фічної промисловості в україні виконання будь-
яких типографських замовлень було обумовлено 
наданням необхідного паперу замовником, тож 
радянським установам пропонувалося в екстре-
ному порядку самостійно вирішити ситуацію з 
нестачею паперу26. Це стало додатковим поштов-
хом для розгортання стихійної утилізаційної ро-
боти в архівах.

Головними конкурентами поліграфвідділів 
рад наргоспів на ниві експлуатації запасів архів-
ного паперу стали місцеві радянські установи – 

утри мувачі архівів. Знищення більшовиками 
ста  рої системи управління супроводжувалося пе-
ре даванням усього майнового комплексу злікві-
до ваних установ новоствореним профільним ор-
ганам радянської влади. Архіви судових установ 
і нотаріату відійшли в розпорядження відділів 
юстиції, архіви казенних палат, казначейств, кре-
дитно-банківських установ – фінансових від ділів, 
архіви навчальних закладів – відділів народної 
освіти, архіви міського управління й самовря-
дування – відділів комунального господарства, 
архіви земських установ – рад народного госпо-
дарства, архіви контрольних палат – робітничо-
селянської інспекції тощо. Вони продовжували 
зберігатися в старих приміщеннях (підвалах, на 
горищах) під наглядом канцелярських службов-
ців. Чимало архівів після ліквідації відповідних 
установ залишалися бездоглядними. Їх подальша 
доля повною мірою залежала від втручання за-
цікавлених в експлуатації їх документальних ре-
сурсів відомств. Найчастіше представники нової 
влади сповідували цілком прагматичний підхід 
до архівних цінностей. Архіви перетворилися на 
джерело постачання канцелярським приладдям 
(чистий папір, папки, палітурки) діловодних під-
розділів радянських установ.

В умовах паперового голоду місцеві орга-
ни влади були змушені запроваджувати заходи 
щодо економного використання наявних ресур-
сів. Регулярно видавалися накази про обмеження 
зайвого листування, більш раціонального вжитку 
чистого паперу «як предмету бойового споря-
дження»27. Зрештою, було рекомендовано «раз і 
назавжди забути красоту паперу» й активно по-
слуговуватися архівними матеріалами28. Для за-
безпечення стабільності функціонування управ-
лінського апарату місцеві установи на підставі 
відомчих інструкцій (або ж самочинно) організу-
вали вилучення придатного для писання паперу 
з утримуваних ними архівів. Звичним явищем у 
житті співробітників тодішніх установ стали «су-
ботники» й «недільники» для сортування архів-
них документів29. Нерідко заготовленим папером 
постачалися структури всієї відомчої вертикалі30. 
Подібні заходи не могли не позначитися шкідли-
во на фізичному стані архівних справ, збережен-
ні цілісності архівів.

Актуальною проблемою розгорнутої на міс-
цях самодіяльної утилізаційної кампанії стала 
організація належного нагляду за процесом роз-
бирання архівів з боку відповідних фахівців. 
Непрофесійні дії технічного персоналу загро-
жували втратою цінних у діловому та науковому 
відношеннях архівних документів. Для більш 
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ефективного контролю над вилученням паперу 
в низці регіонів україни відділи народної осві-
ти ініціювали створення особливих архівних 
комісій із залученням представників творчої ін-
телігенції. Так, 25 травня 1920 р. за рішенням 
Маріупольського військревкому замість відпо-
відної комісії поліграфвідділу раднаргоспу було 
організовано архівну комісію при повітовому 
відділі народної освіти з представників полігра-
фічного та юридичного відділів, відділу народної 
освіти «з правом кооптації учених сил»31. Через 
втручання комісії, зокрема, вдалося врятувати від 
загибелі значну частину архіву Маріупольської 
повітової земської управи, відібравши цінні істо-
ричні документи для зберігання в архівосховищі 
при місцевому краєзнавчому музеї32. у лебедині 
до складу створеної повітвиконкомом при рад-
наргоспі 23 червня 1920 р. «особливої» комісії 
для розбирання архівів і виділення з них «всьо-
го, що має історичну цінність», увійшли місцеві 
просвітяни й краєзнавці Ю. базавлук, б. Руднєв 
та М. Грищенко33. Їх дії щодо реєстрації, обліку 
та охорони архівів допомогли зберегти найцін-
ніші архівні зібрання в повіті. В обладнаному 
під архівосховище підвальному приміщенні ко-
лишнього будинку лебединського земства ними 
було сконцентровано архіви земської та міської 
управ, частини архівів мирових суддів, земських 
начальників, дворянської опіки тощо34. Подібні 
комісії існували в Єлисаветграді, лубнах, 
старобєльську, Тирасполі та ін. містах україни35.

На більш міцному науковому підгрунті здій-
снювалися утилізаційні роботи в архівах гу-
бернських центрів, де функціонували спеціаль-
ні архівні органи – архівні секції губкопмисів. 
Відповідно до затвердженого РНК усРР 20 квіт-
ня 1920 р. «Тимчасового положення про архів-
ну справу» саме у відання архівних секцій пе-
редавалися архівні матеріали, не потрібні для 
поточного діловодства діючих установ, а також 
усі бездоглядні архіви разом з приміщеннями36. 
Розбиранням архівів тут займалися спеціаль-
ні експертні комісії (за погодженням з місцеви-
ми раднаргоспами). Так, у Житомирі впродовж 
1920–1921 рр. у найбільших архівах працювали 
шість експертних комісій, створених архівною 
секцією Волинського губкопмису під керівни-
цтвом О. Фотинського37.

Докладніша інформація збереглася про ді-
яльність експертних комісій архівного управ-
ління при Київській губнаросвіті, затверджених 
рішенням колегії губнаросвіти від 1 березня 
1920 р. До їх складу входили представник архів-
ного управління (голова комісії), науковий екс-

перт у відповідній галузі, а також представник 
відомства-утримувача архіву38. За положенням 
експертні комісії мали переглядати й розбирати 
на місці архівні матеріали, передбачені для ути-
лізації поліграфічним відділом губраднаргоспу. 
Мотивовані й одноголосні рішення членів комісії 
повинні були передаватися на затвердження ар-
хівного управління разом з описами й зразками 
виділених у макулатуру справ39. При проведенні 
експертизи цінності документів комісія дотриму-
валася спеціально розробленої для цього інструк-
ції. За нею розбиранню підлягали, як правило, 
справи менш ніж 50-річного терміну давності, 
які розглядалися усіма трьома членами комісії 
з трьох ракурсів – з боку цінності документів в 
архівному (як цікавий зразок діловодства, «ар-
хівний унікум»), науковому (як історичне дже-
рело) та практичному відношеннях (як матеріал 
для довідок установам і приватним особам)40. З 
березня 1920 р. перша експертна комісія в скла-
ді с. Мокієвського-Зубка (голова), с. Дуброви 
та П. балицького за допомогою трьох технічних 
працівників розпочала роботу в VII фонді архів-
ного управління (архіви ліквідованих установ 
військового часу)41. Непотрібні документи за-
лишалися в розпорядженні поліграфвідділу рад-
наргоспу, а відібрані для подальшого зберігання 
архівні цінності концентрувалися в сховищах 
архівного управління. Втім, через відсутність 
спеціальних відрахувань на роботу комісій та пе-
ревезення архівних матеріалів їх діяльність роз-
горталася досить повільно42.

Загалом же організація контролю за проведен-
ням робіт з розбирання документів в архівах з 
боку уповноважених архівних органів на місцях 
була скоріше винятком на тлі масштабної утилі-
заційної кампанії у регіонах україни, яка завдала 
непоправної шкоди національній архівній спад-
щині. Нерозвиненість архівного законодавства, 
відсутність центрального органу управління ар-
хівною справою в україні, організаційна слаб-
кість місцевих кадрів архівістів, їх хитке матері-
альне становище створювали сприятливі умови 
для свавільного господарювання різноманітних 
заготівельно-розподільчих структур, які визна-
чили архіви головними джерелами поповнення 
паперових ресурсів держави.

В умовах розгортання стихійних утилізацій-
них процесів на місцях Головпапір став ініціато-
ром утворення в усРР централізованої держав-
ної структури з особливими повноваженнями в 
архівній справі, здатної забезпечити поєднання 
інтересів господарюючих суб’єктів паперової 
промисловості й представників наукової громад-
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ськості. На підставі доповідної записки уповно-
важеного з відновлення паперової промисловості 
А. Маковського 7 лютого 1920 р. Всеукрревком 
ухвалив постанову «Про використання всіх ра-
дянських, колишніх державних, громадських і 
приватних архівів», яка поклала контроль за по-
рядком розбирання архівів з метою утилізації 
непотрібних документів на Особливу комісію 
Всеукрревкому у складі представників ревко-
му (М. бутвін), архівної секції ВуКОПМИсу 
(Д. багалій) й Головпаперу (А. Маковський)43. 
Комісія стала повноважним органом, без дозво-
лу якого будь-які дії з архівними документами 
категорично заборонялися під загрозою суворої 
відповідальності. Через місяць РНК усРР своєю 
постановою підтвердила надзвичайні права но-
воствореного органу в справі вилучення та ути-
лізації непотрібних архівних матеріалів, збере-
ження й охорони цінних у науковому відношенні 
документів, присвоївши йому назву «Особлива 
Всеукраїнська архівна комісія» (ОВАК)44. 
Визнанням справи використання архівів у якості 
політичного питання стало надання ОВАК висо-
кого юридичного статусу в структурі централь-
них органів державної влади та управління як 
постійного органу при управлінні справами РНК 
усРР. Отже, формально не архівний орган здо-
був вирішальний вплив на подальшу долю націо-
нальної архівної спадщини.

За первинним задумом комісія мала заверши-
ти утилізаційні роботи в архівах упродовж шес-
ти місяців, маючи на увазі розбирання архівів 
харкова та його округи45. Втім насправді ж ді-
яльність ОВАК у її часовому й територіальному 
вимірах виявилася більш масштабною. Комісія 
функціонувала майже два роки (а її підрозділи 
ще довше), охопивши своїми місцевими структу-
рами всі регіони тодішньої усРР. Тож організа-
ційні й практичні заходи ОВАК у галузі розби-
рання архівів не могли не залишити помітного 
відбитку на розвитку архівної справи в україні.

Основними напрямами діяльності ОВАК ста-
ли підготовка нормативної бази щодо організації 
процесу розбирання архівів, його науково-мето-
дичне забезпечення, розв’язання конфліктних 
питань у відносинах між суб’єктами утилізацій-
ної роботи. Вже перші кроки комісії засвідчили, 
що, за відсутності у її розпорядженні окремого 
службового апарату, центром як підготовки, так 
і реалізації її організаційно-розпорядчих рішень 
стала очолювана Д. багалієм архівна секція 
харківського губкопмису. Для розробки плану 
розбирання архівів на засіданні ОВАК 16 лю-
того 1920 р. було заслухано доповідь Д. багалія 

«Законодавство й практика вилучення з архівів 
непотрібних матеріалів у Західній Європі, Росії 
та україні»46. В основі ухвалених ОВАК рішень 
було покладено попередньо вироблені архівною 
секцією харківського губкопмису рекоменда-
ції щодо порядку вилучення непотрібних архів-
них документів, його практичної реалізації47. 
саме співробітники архівної секції (Д. багалій, 
Є. іванов, В. Мігулін, В. барвінський, А. Цвєтков 
та ін.), отримавши відповідні мандати ОВАК, 
були мобілізовані для виконання плану розби-
рання архівів харкова та його округи.

серед заходів ОВАК, які визначали перебіг 
очолюваної нею утилізаційної роботи, слід виді-
лити реєстрацію архівів, організацію їх охорони, 
утворення й налагодження діяльності спеціаль-
ного апарату для розбирання архівів. у розвиток 
положень постанови Всеукрревкому від 7 люто-
го 1920 р. «Про використання всіх радянських, 
колишніх державних, громадських і приватних 
архівів» ОВАК видала низку розпоряджень 
щодо проведення реєстрації архівів (17 лютого, 
15 травня, 4 вересня 1920 р., 25 березня 1921 р.), 
які зобов’язували установи-утримувачі архівів 
оперативно надати інформацію про місцезнахо-
дження архівів, хронологічні межі їх матеріалів, 
наявність описів, відповідальних за їх зберіган-
ня осіб48. Низький рівень реалізації відповідних 
постанов на місцях змушував комісію регулярно 
повертатися до цього питання впродовж усього 
періоду її діяльності.

З огляду на масові явища стихійної утилізації 
архівів у регіонах україни в центрі уваги ОВАК 
постійно перебувала організація охорони архів-
них цінностей від знищення або пошкодження. 
Зрозуміло, що представники зацікавлених у ро-
боті комісії відомств по-різному мотивували не-
обхідність вжиття охоронних заходів. Якщо архі-
вісти наполягали на максимальному збереженні 
архівних документів з огляду на їх наукову й куль-
турну цінність, то співробітники Південьпаперу 
були схильні піклуватися про становище архівів 
через їх сировинний потенціал. Тож основні зу-
силля ОВАК у цьому напрямі були спрямовані 
проти самочинної утилізації архівів радянськи-
ми установами, відомчого свавілля в справі збе-
рігання архівів. За поданням комісії РНК усРР 
20 квітня 1920 р. затвердила «Тимчасове по-
ложення про архівну справу», яким архіви ого-
лошувалися загальнонародним надбанням, а 
установам-утримувачам архівів заборонялося їх 
знищувати, продавати та переміщувати. Останні 
могли претендувати лише на архівні документи, 
що були потрібні для їх діловодної діяльності, 
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решту ж повинні були передавати у завідування 
архівних секцій при губернських відділах народ-
ної освіти49. іншою постановою РНК усРР (від 
24 квітня 1920 р.) радянські установи позбавля-
лися права розпоряджатися відібраним архів-
ним папером, який мав безперешкодно вивози-
тися Головпапером (окрім 25% паперу за умови 
сплати Головпаперу витрат на його вилучення)50. 
Втім боротьба ОВАК із незаконними претензія-
ми утримувачів архівів, попри встановлену для 
них юридичну відповідальність, тривала надалі. 
будь-яка інформація про загрозу архівам викли-
кала належну реакцію комісії (скарги до органів 
влади, звернення за допомогою до правоохорон-
них структур, вжиття заходів з опечатування й 
перевезення архівів)51.

Практика перших місяців діяльності ОВАК за-
свідчила неможливість ефективної реалізації по-
ставлених при її заснуванні завдань без створен-
ня розгалуженої мережі регіональних підрозділів 
комісії. Виділені в місцевих архівах співробітни-
ками архівної секції харківського губкопмису 
непотрібні документи (до 15 тис. пудів)52 стано-
вили достатній для запуску паперових фабрик, 
але недостатній для їх тривалої роботи сиро-
винний ресурс. Відсутність же сталого зв’язку 
харкова з рештою регіонів республіки в умовах 
військово-політичної нестабільності не дозволя-
ла повною мірою налагодити утилізаційну робо-
ту на місцях. Тому за ініціативою ОВАК 24 квіт-
ня 1920 р. РНК усРР затвердив «Положення про 
організацію губернських комісій з вилучення та 
утилізації непотрібних архівних матеріалів»53. 
До складу губернських комісій, які перебували 
в завідуванні ОВАК, мали входити представни-
ки губвиконкому (голова комісії), архівної секції 
губкопмису, Головпаперу й робітничо-селянської 
інспекції. Функціями новостворених підрозділів 
було визначено нагляд за виділенням радянськи-
ми установами документів ділового значення, що 
підлягали відомчому зберіганню, відокремлення 
разом з архівними секціями губкопмисів доку-
ментів наукового значення й вилучення непо-
трібних матеріалів для Головпаперу.

ОВАК, здійснюючи науково-методичний су-
провід діяльності губернських комісій, підготу-
вала низку нормативних документів: «Тимчасову 
інструкцію про порядок вилучення й утилізації 
непотрібних архівних матеріалів», «Додаткову 
інструкцію» з визначенням обов’язків співробіт-
ників комісій, інструкції для розбирання й відо-
кремлення документів архівів окремих відомств 
(судових установ, органів земського самовряду-
вання)54. у травні 1920 р. ОВАК звернулася до 

місцевих виконкомів з пропозицією терміно-
во організувати губернські комісії з вилучення 
та утилізації непотрібних архівних матеріалів, 
сформувати їх склад і призначити голів, забез-
печити розробку плану заходів і відповідного ко-
шторису55.

створення губернських комісій ОВАК у 
різних регіонах україни зайняло тривалий 
час, що зумовлювалося впливом об’єктивних 
і суб’єктивних чинників. На Півдні та 
Правобережжі україни організації комісій суттє-
во заважала військово-політична нестабільність, 
нетривке становище органів радянської влади. 
Для деяких регіонів принциповим стало фінан-
сове питання, для деяких – дефіцит відповідних 
кадрів. Можна припустити, що вагомим мотивом 
для затягування процесу стало небажання місце-
вих органів влади втрачати монопольний контр-
оль над утилізаційними процесами в архівах. 
упродовж 1920–1921 рр. комісії з вилучення та 
утилізації непотрібних архівних матеріалів були 
створені в усіх губернських центрах україни – в 
харкові (19 травня 1920 р), Миколаєві (17 червня 
1920 р.), луганську (28 червня 1920 р.), Полтаві 
(8 серпня 1920 р.), Одесі (10 серпня 1920 р.), 
Чернігові (4 листопада 1920 р.), Києві (9 листо-
пада 1920 р.), Катеринославі (12 грудня 1920 р.), 
Вінниці (15 січня 1921 р.), Кременчуці (9 лютого 
1921 р.), Олександрівську (15 лютого 1921 р.) й 
Житомирі (15 квітня 1921 р.)56. Формальне ухва-
лення губвиконкомами рішення про заснування 
місцевих комісій ОВАК не означало фактичне 
започаткування ними діяльності. Так, на своє 
перше засідання співробітники Волинської гу-
бернської архівної комісії зібралися лише через 
півроку, а практичні заходи Миколаївської гу-
бернської архівної комісії простежуються тіль-
ки наприкінці третього місяця її існування57. 
Організаційний зв’язок між ОВАК та її місце-
вими інституціями залишався номінальним, її 
розпорядження часто ігнорувалися місцевою 
владою. Окремі комісії, отримавши з часу свого 
створення лише кілька телеграм від харківсько-
го керівництва, висловлювали сумніви в самому 
факті існування ОВАК58. у цих умовах дедалі ре-
зультативнішим ставав тиск на архівні комісії з 
боку Головпаперу, різних місцевих заготівельно-
розподільчих структур.

Прагнення до зростання ефективності утилі-
заційних робіт у регіонах україни стимулювали 
ОВАК та її губернські підрозділи до запроваджен-
ня мережі відповідних комісій й на повітовому 
рівні. Розроблена ОВАК «Додаткова інструкція» 
губернським архівним комісіям (травень 1920 р.) 
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прямо вказувала на доцільність утворення ними 
відповідних повітових структур59. Вперше необ-
хідність функціонування відокремленого під-
розділу Миколаївської губернської архівної ко-
місії у херсоні як колишньому губернському 
центрі з численними архівами обгрунтував у 
своїй доповідній записці її голова М. Пекарський 
(вересень 1920 р.)60, а незабаром ініціативу за-
снування Зміївського відділення озвучили пред-
ставники харківської губернської архівної комі-
сії (жовтень 1920 р.)61. Втім, найбільший вплив 
на перебіг утилізаційної роботи мала реалізація 
Полтавською губернською архівною комісією 
проекту запровадження архівних комісій в пові-
тових центрах Полтавщини (незабаром її досвід 
перейняли в сусідній Кременчуцькій губернії)62. 
Відмова від плану вивезення всіх повітових архі-
вів до Полтави на користь їх розбирання силами 
співробітників місцевих архівних комісій довела 
свою продуктивність у Костянтинограді, лубнах, 
Миргороді, Прилуках, Ромнах, де зусиллями міс-
цевої інтелігенції вдалося запобігти розпорошен-
ню й знищенню архівних цінностей. Вдалим ви-
явився й досвід діяльності аналогічних архівних 
комісій у Тирасполі й Черкасах63. своєрідністю 
відзначалася організація утилізаційної роботи в 
Кам’янці-Подільському – колишньому губерн-
ському центрі Подільської губернії. Тут функції 
розбирання місцевих архівів для постачання си-
ровиною місцевої паперової фабрики повністю 
перебрала на себе архівна секція повіткопмису64.

Продуктивність роботи архівних комісій без-
посередньо залежала від якості підбору їх кадро-
вого складу, укомплектування штату необхідною 
кількістю співробітників. Аналіз персонального 
складу членів комісій від губернських і повітових 
копмисів засвідчує наявність серед них цілої пле-
яди яскравих постатей українських істориків, ар-
хівістів, пам’яткознавців, які значною мірою ви-
значали зміст роботи відповідних комісій. серед 
них – Є. іванов (харків), і. Рибаков (Полтава), 
В. Шугаєвський (Чернігів), О. Фотинський 
(Житомир), А. Флоровський (Одеса), М. Астряб 
(лубни) та ін. Їх авторитетна думка у справі 
розбирання архівів дозволила врятувати від за-
гибелі чимало цінних історичних документів. 
З іншого боку, функціонування місцевих архів-
них комісій суттєво залежало від представників 
господарюючих суб’єктів – відділів утилізації 
архівів Південьпаперу, поліграфвідділів раднар-
госпів, місцевих підрозділів Всеукраїнського 
державного видавництва тощо. Значною наполе-
гливістю у захисті інтересів Південьпаперу від-
значився завідувач Полтавського губернського 

відділу утилізації архівів Оскар соломонович 
Віглін65, що стало важливим поштовхом у його 
кар’єрному зростанні. Взимку 1921 р. О. Вігліна 
було переведено до харкова на посаду завід-
увача Всеукраїнського відділу утилізації архівів 
Південьпаперу, де він отримав нагоду реалізува-
ти свій план масштабної утилізаційної роботи в 
архівах усРР66. у херсоні відповідальність за 
руйнування місцевих архівів у значній мірі лежа-
ла на голові місцевого відділення Миколаївської 
губернської архівної комісії О. Шматові, який 
представляв інтереси херсонського повітвида-
ву. За його ініціативою в грудні 1921 р. повітви-
конком ухвалив програму суцільного викорис-
тання міських архівів для вирішення проблеми 
паперового дефіциту67. Тож тільки збалансуван-
ня прагнень зацікавлених у розбиранні архівів 
установ могло стати запорукою правильної по-
становки утилізаційної роботи архівними комісі-
ями. Велика роль у цьому відношенні належала 
представникам робітничо-селянської інспекції 
як контролюючого органу. Втім, як засвідчують 
збережені протоколи засідань місцевих архівних 
комісій, участь у них співробітників Рсі була не-
регулярною, що нерідко блокувало прийняття 
принципових рішень, ставило під загрозу вико-
нання планів розбирання архівів. Зокрема, че-
рез систематичну відсутність представника Рсі 
проект інструкції повітовим архівним комісіям, 
який викликав гостру дискусію між учасниками 
засідань Полтавської губернської архівної комі-
сії, було схвалено лише з третьої спроби68. Таким 
чином, персональний склад місцевих архівних 
комісій суттєво впливав на практичні наслідки їх 
діяльності

Вироблений ОВАК зразковий штат комісії пе-
редбачав виділення в її структурі, окрім голови 
та членів, ще й канцелярських службовців (се-
кретар, діловод, конторник, машиністка, кур’єр), 
посад інструкторів (чотири в губернському місті, 
по одному в кожному повіті), посад співробітни-
ків з розбирання архівів (кількість залежала від 
чисельності й обсягів архівів)69. Фактичний же 
штатний розпис визначався фінансовими ресур-
сами й масштабами утилізаційних робіт конкрет-
них комісій. Так, у засіданні Полтавської губерн-
ської архівної комісії від 12 березня 1921 г. було 
встановлено для неї наступні штати: голова, три 
члени, секретар, бухгалтер, діловод, машиністка, 
кур’єр, технічний керівник, п’ять інструкторів 
для міста й повітів, тридцять співробітників-ар-
хівістів. До повітової архівної комісії мали вхо-
дити голова, три члени, секретар, інструктор, 
сім співробітників-архівістів70. Водночас у квітні 
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1921 р. до роботи Миколаївської губернської ар-
хівної комісії, окрім голови та членів, було залу-
чено двох архіваріусів (штатних співробітників 
міського архіву), п’ять реєстраторів (двоє з них 
незабаром звільнені за скороченням штатів) і од-
ного співробітника-розбірника71, а її херсонське 
повітове відділення взагалі працювало без окре-
мого штату технічних працівників, користую-
чись послугами робітників групового управління 
поліграфічної промисловості72. На реальну чи-
сельність співробітників впливали умови й об-
ставини практичної роботи. Необхідність важкої 
праці в сирих, неопалюваних приміщеннях, часті 
захворювання, нестача продпайка призводили 
до різкого скорочення персоналу комісій (осо-
бливо в зимовий період). Якщо влітку 1920 р. 
в харківській губернській архівній комісії пра-
цювало чотири інструктори й 27 співробітників, 
то вже в грудні 1920 р. їх кількість скоротилася 
вдвічі73. Окремі комісії через дефіцит відповід-
них кадрів були змушені для розбирання архівів 
вдаватися до послуг арештантів74. Постійна рота-
ція службовців – характерна риса діяльності всіх 
місцевих архівних комісій в україні.

Зрештою, наявні дані дозволяють скласти уяв-
лення про якісний склад технічного персоналу 
архівних комісій. Частину співробітників надава-
ли архівні секції губернських і повітових копми-
сів, решту вакантних місць здобували найняті че-
рез біржу праці особи. Анкетні дані службовців 
Полтавської губернської архівної комісії засвід-
чують абсолютне переважання в штаті молодих 
людей віком від 15 до 30 років – учнів, студентів, 
вчителів, колишніх канцелярських службовців75. 
Подібну картину спостерігаємо й в Чернігівській 
губернській архівній комісії, де станом на 1 січня 
1922 р. з дев’яти працівників, залучених безпосе-
редньо до розбирання архівів, вісім були вчите-
лями, а один – студентом місцевого іНО76. Робота 
над утилізацією архівів, попри важкі умови пра-
ці, давала підстави розраховувати на продукто-
вий пайок, а подекуди – й натурпреміювання ви-
лученим папером (на ринках Чернігова 20 фунтів 
паперу вимінювали на пуд жита). більш висо-
кі вимоги висувалися до кандидатів на посади 
технічних керівників роботами з розбирання, 
інструкторів-експертів. Наприклад, технічний 
керівник Полтавської губернської архівної ко-
місії Я. ігнатенко в дорадянський період завід-
ував архівом Полтавського окружного суду77, а 
його чернігівський колега (керівник інструкто-
рів-експертів) б. Пилипенко працював у складі 
Чернігівської губернської ученої архівної комі-
сії78. Набутий деякими співробітниками архівних 

комісій досвід став у нагоді при подальшій їх 
діяльності в центральних та місцевих архівних 
установах україни (О. Водолажченко, А. Цвєтков, 
Н. Павлова, Я. Жданович, П. буйницький та ін.).

Фінансове забезпечення залишалося найбільш 
слабкою ланкою організації роботи губернських 
і повітових архівних комісій. За «Положенням» 
кошти для їх функціонування мали надходити 
з двох джерел – від місцевих відділів народної 
освіти (для відокремлення, перевезення й охоро-
ни цінних у науковому відношенні документів) 
та від Головпаперу (для вилучення, перевезення, 
зберігання й утилізації непотрібних архівних до-
кументів)79. Втім, ОВАК виявилася неспромож-
ною забезпечити повне і своєчасне фінансуван-
ня своїх місцевих інституцій. Її участь у цьому 
питанні обмежилася розробкою проекту кошто-
рису, який орієнтувався на тарифікацію оплати 
праці службовців Головпаперу, клопотаннями 
перед органами влади щодо кредитування ар-
хівних комісій, інструктуванням останніх у ви-
рішенні фінансових питань80. Постійна затримка 
із затвердженням кошторисів місцевих відділів 
народної освіти, надто обтяжених витратами й 
без утримання архівних комісій, зумовлювала їх 
вкрай хитке фінансове становище. Комісії зазви-
чай оперували обмеженими коштами, які отри-
мувалися випадково з різних джерел. Цим не-
рідко користувалися представники Головпаперу, 
вивозячи архіви на свої склади без попереднього 
розбирання співробітниками архівних комісій81. 
Задля утримання службовців від звільнення чи-
мало комісій вдалися до практики натурпремію-
вання, забезпечення своїх операційних видатків 
коштами від продажу архівного паперу. Зрештою 
самі працівники практикували несанкціоноване 
відбирання паперу для покращення власного ма-
теріального становища82. Попри постійні скарги 
місцевих архівних комісій до ОВАК вирішити 
фінансове питання не вдавалося аж до часу при-
пинення їх діяльності.

Головні зусилля губернських і повітових ар-
хівних комісій були спрямовані на здійснення 
реєстрації місцевих архівів, вжиття охоронних 
заходів (до їх розбирання), експертизу цінності 
документів, відокремлення цінних у науковому 
відношенні архівних матеріалів для їх подаль-
шого зберігання архівними секціями місцевих 
копмисів, а також вилучення непотрібних доку-
ментів з їх передаванням на вагу представникам 
Головпаперу. Вирішення питань концентрації та 
подальшого зберігання документів після розби-
рання архівів до обов’язків комісій не входило.

Виявлення та облік архівів стало першоряд-
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ним завданням діяльності архівних комісій. Для 
цього через офіційні друковані органи місцевих 
виконкомів публікувалися накази про негайну 
реєстрацію місцевими установами архівів із ви-
значенням їх кількісних і якісних параметрів, 
відповідальних хранителів, вжиття заходів щодо 
забезпечення недоторканості архівних матеріа-
лів83. Зрозуміло, що в умовах слабкої комунікації 
між губернськими і повітовими містами, центра-
ми волостей, низької виконавської дисципліни в 
системі місцевого управління очікувати на ефек-
тивність подібних розпоряджень не доводилося. 
Здебільшого нечисленні отримані повідомлення 
вказували на відсутність будь-яких архівів через 
їх буцімто знищення «вороже налаштованими до 
архівів» бандами або частинами Червоної армії, 
а також у процесі самовільного вилучення папе-
ру. Комісії змушені були вдатися до практики від-
рядження співробітників до установ для особис-
того розшуку та огляду архівних документів (за 
попередньо складеними списками установ та їх 
архівів). Місцеві установи не виявляли особли-
вого сприяння архівним комісіям, прагнучи до 
подальшої самостійної експлуатації паперових 
запасів. Численними були факти свавільної за-
борони доступу до архівів з боку посадових осіб 
установ84.

у цих умовах актуальним залишалось питан-
ня забезпечення охорони архівних цінностей. 
Архівні комісії регулярно скаржилися місцевим 
органам влади на незаконні дії окремих уста-
нов при поводженні з архівами, уповноважені 
працівники комісій здійснювали опечатування 
архівних приміщень, бездоглядні архіви пере-
возилися в безпечні приміщення для подальшого 
розбирання. До найбільш радикальних кроків у 
цьому напрямі вдалася Полтавська губернська 
архівна комісія, яка на своєму засіданні 4 грудня 
1920 р. ухвалила рішення перевезти до Полтави з 
повітів і волостей усі місцеві архіви85.

Гостру боротьбу вели архівні комісії з різно-
манітними заготівельними організаціями, що 
ставили за мету утилізацію архівного паперу. 
Так, в жовтні 1921 р. в Одесі спільними зусилля-
ми місцевих архівних працівників вдалося при-
пинити незаконну діяльність губернської комісії 
з використання архівів, обрізків паперу й ганчір’я 
(губкомпаперу) при Одеському губраднаргоспі, 
яка впродовж чотирьох місяців вивезла на свій 
склад-майстерню для перероблення докумен-
ти міської управи, управління землеробства та 
державного майна, нотаріального архіву та ін. – 
усього 3800 пудів86. Як з’ясувалося, її створення 
стало результатом невірного тлумачення розпо-

рядження ВРНГ РсФРР від 19 березня 1921 р. 
про заснування Особкомпаперу та її місцевих 
органів на території РсФРР87. спільниками по-
дібних організацій у справі заготівлі паперу не-
рідко ставали владні органи. Так, Роменська по-
вітова архівна комісія, намагаючись припинити 
самочинну розробку архівів, отримала від пові-
твиконкому недвозначний припис «без усіляких 
розмов» разом з утильвідділом раднаргоспу за-
безпечити видавання архівного паперу для роз-
поділу між установами88.

Центральне місце в роботі всіх місцевих ар-
хівних комісій було відведено розбиранню ар-
хівів. Його організація була регламентована 
складеними ОВАК «Тимчасовою інструкцією 
про порядок вилучення ділових, наукових і не-
потрібних архівних матеріалів» та «Додатковою 
інструкцією» до неї. Розбирання будь-якого ар-
хіву передбачало кілька етапів. спочатку уста-
нова – утримувач архіву вилучала важливі для 
поточного діловодства документи (описи доку-
ментів надавалися на розгляд комісіям). Решта 
документів розглядалися архівними комісіями 
спільно з архівними секціями при відділах на-
родної освіти на предмет відокремлення цінних 
для науки архівних документів від передбаче-
них для подальшої утилізації. При їх розбиран-
ні співробітники мали керуватися складеними 
інструкторами-експертами й схваленими на за-
сіданні комісій спеціальними інструкціями для 
кожної окремої категорії архівів. В усіх архівах 
застосовувалася комбінована система відбиран-
ня справ за описами та безпосереднього озна-
йомлення зі змістом документів. без вилучення 
непотрібних матеріалів передавалися на постій-
не зберігання архівним секціям в історичні архі-
ви комплекси документів будь-яких установ до 
початку хіх ст., губернських установ до 1880 р., 
земських та міських установ 60–70-х рр. хіх ст., 
з решти залишалися найцікавіші з огляду на іс-
торію установ документи. Недоторканими ви-
знавалися завершені справи радянських, проф-
спілкових і кооперативних організацій (для них 
встановлювався 5-річний термін тимчасового 
відомчого зберігання). Особливої уваги потребу-
вало відбирання документів в архівах військово-
морського відомства, канцелярій губернаторів, 
казенних палат, управлінь державного майна, гу-
бернських креслярень, судових установ, консис-
торій, а також просвітницьких закладів, які міс-
тили найцінніші документи з історії політичного, 
соціально-економічного й культурного життя. До 
останніх мали долучатися документи новітнього 
періоду, що стосувалися селянського, робітни-
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чого, громадського і революційного рухів (пере-
давалися в архіви революції). Першочерговими 
для вилучення непотрібних документів визна-
валися архіви з потенційно найбільшою часткою 
утильних матеріалів – поштово-телеграфного 
відомства, залізничних управлінь, тюремної ін-
спекції, контрольних палат, казначейств, бан-
ківських установ, приватних фірм і підприємств 
тощо. Знищенню підлягали однотипні за змістом 
та формою справи (крім типових документів, ав-
тографів, зразків діловодства, печаток, гербових 
паперів, друкованих бланків). справи, визнані 
непотрібними, заносилися до опису, що підля-
гав затвердженню комісією, і передавалися на 
вагу представникам Головпаперу (за актом)89. 
інструкції ОВАК щодо порядку розбирання ар-
хівних справ виявилися першими нормативними 
документами в цій галузі, що почали застосову-
ватися для всіх архівів у загальноукраїнському 
масштабі. Вони слугували фундаментом для роз-
робки теоретичних засад експертизи цінності до-
кументів в україні90.

Зрозуміло, що застосування на практиці ін-
струкцій ОВАК зустрічало масу ускладнень, зу-
мовлених специфікою функціонування комісій 
у різних регіонах україни. Низький рівень ком-
петентності співробітників, недостатність мето-
дичної допомоги з боку ОВАК, посилені вимоги 
Головпаперу та інших господарюючих суб’єктів 
щодо постачання паперової сировини зумовлю-
вали утилізацію разом із непотрібним архівними 
матеріалами цілої маси цінних історичних доку-
ментів. Це стало особливо помітним явищем на 
завершальному етапі діяльності архівних комі-
сій, коли архіви із значними запасами макулату-
ри вже були утилізовані й почалося розбирання 
особливо цінних для науки архівів губернських 
правлінь, канцелярій губернаторів, казенних па-
лат, земських та міських управ, судових установ, 
духовних консисторій тощо. Так, у херсоні за до-
рученням повітвиконкому місцева архівна комісія 
без вагань передала частину архіву херсонської 
портової митниці для задоволення паперових по-
треб міського військомату, а в Катеринославі на 
склади Південьпаперу було вивезено більшу час-
тину архівів губернського правління та духовної 
консисторії91.

Вказані вище організаційні недоліки, пробле-
ми кадрового забезпечення, слабкість фінансової 
бази не могли не впливати на інтенсивність ді-
яльності місцевих архівних комісій. Відносною 
стабільністю функціонування відзначалися комі-
сії у харкові, Полтаві, Києві та Чернігові, решта 
ж залишалися тривалий час бездіяльними або ж 

демонстрували низькі показники результатив-
ності праці92. Архівні комісії ставали заручника-
ми, з одного боку, інертності місцевих відомчих 
установ, які відверто саботували роботи з розби-
рання в архівах, а з іншого – зростаючого тис-
ку Головпаперу в його прагненні утилізувати всі 
доступні архівні матеріали. Критично оцінюючи 
проект організації Головного архівного управ-
ління, яке в перспективі могло покласти край 
розгортанню утилізаційних процесів в архівах, 
керівники Південьпаперу роздратовано відзна-
чали, що «архівники в кожному папірці бачать 
цінність», а «установи надто далеко трактують § 
декрету про діловий матеріал»93. Дійсно, члени 
архівних комісій, відчуваючи відповідальність 
за збереження документальної спадщини, відки-
дали саму можливість запровадження жорстких 
планових показників до такої делікатної справи 
як експертиза цінності документів94. Наслідком 
подібної позиції ставали санкції по відношенню 
до «негнучких» архівних комісій. Наприклад, у 
листопаді 1921 р. за рішенням президії губвикон-
кому Подільська губернська архівна комісія була 
реорганізована шляхом включення до її складу 
представників місцевих господарських органів, 
оскільки «губархівна комісія колишнього складу 
не була спроможна впоратися зі своїми завдан-
нями з утилізації великих запасів архівного па-
перу, що знаходяться в Подільській губернії»95. 
Представники Південьпаперу будували плани 
перетворення існуючої постановки утилізацій-
них робіт для надання більшої ролі господарюю-
чим суб’єктам, розроблявся новий проект декре-
ту про утилізацію архівів96.

Встановити точний обсяг архівних матеріалів, 
відібраних ОВАК та її місцевими інституціями 
для передавання установам Головпаперу немож-
ливо через фрагментарність збереженої частини 
їх діловодних документів. За даними ОВАК, до 
липня 1921 р. у чотирьох губерніях, де функ-
ціонували відділи утилізації Південьпаперу, – 
Катеринославській, Київській, Полтавській і 
харківській – архівні комісії виділили для утилі-
зації понад 128 тис. пудів архівного паперу97. За 
даними державної майстерні з утилізації паперу 
в Житомирі, впродовж січня – вересня 1921 р. 
на її склади було вивезено майже 5,2 тис. пудів 
паперу98. у Миколаєві від початку роботи комісії 
до 1 січня 1921 р. було вилучено трохи більше 
500 пудів паперу99. у будь-якому разі реальний 
результат утилізаційної роботи комісій виявився 
далеким від планів представників Південьпаперу 
(до 600 тис. пудів паперу на рік).

Розпочавши восени 1921 р. свою практичну 
діяльність, Головарх усРР, як центральний ор-



43

і. Архівна справа: історія та сучасність

ган архівного управління, відразу ж спрямував 
зусилля на згортання утилізаційних процесів в 
архівах україни. Почалася робота над підготов-
кою до ухвалення декрету про охорону архівів, 
запровадження повноцінної системи місцевих 
архівних установ, розробкою відповідного на-
уково-методичного забезпечення. Важливим 
кроком у реформуванні архівної галузі стало ви-
дання постанови РНК усРР від 13 січня 1922 р. 
«Про ліквідацію діяльності ОВАК, губернських 
архівних комісій та архівних секцій губвиконко-
мів», згідно якої всі права та обов’язки ОВАК та 
її місцевих інституцій передавалися Головному 
архівному управлінню при Наркомосвіти усРР і 
його місцевим підрозділам – губернським архів-
ним управлінням100. Таким чином скасовувалося 
дублювання функцій при здійсненні керівництва 
в архівній галузі, а справа розбирання архівів 
остаточно перейшла до компетенції уповнова-
жених архівних органів. сам процес ліквідації 
місцевих підрозділів ОВАК у різних регіонах 
україни тривав до осені 1922 р.

створення та діяльність ОВАК та її місцевих 
підрозділів стали спробою впорядкувати сти-
хійну макулатурну кампанію, яка розгорталася 
в архівах україни в умовах гострого паперового 
дефіциту на початку 1920-х рр. Включені до їх 
складу представники культурної громадськості 
мали забезпечити впровадження наукового під-
ходу до справи розбирання архівів. Аналіз різ-
нопланової діяльності архівних комісій у галузі 
реєстрації, обліку, охорони архівів, експертизи 
цінності документів дозволяє стверджувати про 
їх вагомий внесок у розбудову архівної спра-
ви. Оцінка наслідків роботи архівних комісій 
в різних регіонах україни є неоднозначною. 
Конкретні результати визначалися особливос-
тями організації комісій, їх кадровим складом, 
фінансовим забезпеченням, ступенем взаємодії 
з органами влади. Можна стверджувати, що за-
вдяки їх функціонуванню вдалося не допустити 
розпорошення й знищення багатьох цінних ар-
хівних зібрань. Завдяки вищезгаданому ОВАК та 
її місцеві інституції, не будучи формально архів-
ними органами, все ж відіграли позитивну роль у 
будівництві архівної системи україни.
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В статье рассмотрены проблемы создания и деятельности Особой Всеукраинской архивной комиссии 
(ОВАК) в контексте утилизационной кампании в архивах украины в начале 1920-х гг. Определены ее органи-
зационное устройство, задачи, основные направления работы. Особое внимание уделено функционированию 
местных подразделений ОВАК, характеризуется их влияние на развитие архивного дела в регионах украины.
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In the article, creation and activity of the Special All-Ukrainian Archival Commission (SAAC) are considered in the 
context of utilization campaign in the archives of Ukraine at the beginning of 1920-ies. The author defines its structure, 
objectives, basic activity directions. The special attention is spared to the functioning of local subdivisions of the 
SAAC, characterizes their influence on development of the archived affairs in the regions of Ukraine.
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василий Барбарчук

протИвоДЕЙствИЕ ФАЛьсИФИКАЦИИ ДоКумЕнтов 
в усЛовИях мЕЖГосуДАрствЕнноЙ ИнтЕГрАЦИИ: 

ЗАруБЕЖнЫЙ опЫт

ускорение процессов глобализации в начале XXI в. создает многочисленные новые угрозы безопасности 
документов. страны, вступившие в такие организации как НАФТА и Ес, сталкиваются с «экспортом угроз» из 
других стран объединения. Поддельные документы могут успешно использоваться международными преступ-
ными группировками и террористами, а защита документов от подделок в условиях членства в международных 
объединениях может оказаться непростой задачей. Потому практический опыт по борьбе с подделками в сША, 
Канаде и странах Ес может оказаться полезным для нынешних и будущих членов Евразийского экономическо-
го сообщества.

Ключевые слова: защита документов от подделок, информационная безопасность, международное сотруд-
ничество.

ческий опыт развитых стран, так как именно в 
них в первую очередь преступники осваивают 
наиболее высокотехнологические средства по-
дделок документов и, следовательно, способы 
противодействия им. Этот же опыт может ука-
зать и наиболее распространённые ошибки при 
внедрении систем защиты и их основные уязви-
мости.

При изучении передового опыта развитых 
стран, однако, следует осознавать и особеннос-
ти их политической и правовой системы, многие 
из которых обуславливают уязвимости государ-
ственной системы перед подделками, а также 
определенную историческую конъюнктуру, в 
условиях которой данный опыт был приобретен.

Развитые страны Европы и Америки обладают 
наиболее ценным опытом по борьбе с подделка-
ми, так как первыми вступили в фазу постинду-
стриального развития и находятся под наиболь-
шим влиянием процессов глобализации. более 
того, опыт борьбы с изготовлением и внедрением 
поддельных документов соединённых Штатов 
Америки, Канады и стран Европейского союза мо-
жет быть особенно полезным, так как эти страны 
были вынуждены решать вопросы защиты от по-
дделок, находясь в условиях тесных политических 
и экономических союзов и фактически открытых 
границ. Республике беларусь в свете её вступле-
ния в Евразийскую организацию сотрудничества 
и таможенный союз будет необходимо решить те 
же проблемы для обеспечения надёжной защиты 
своих национальных интересов.

© Василий Барбарчук, 2015

В течение первого десятилетия XXI века 
все страны мира в той или иной степени стол-
кнулись с проблемой роста количества случаев 
подделки документов различных видов и сте-
пеней защищённости. Однако в большей сте-
пени повышение количества подделок харак-
терно для развитых стран и примыкающих к 
ним стран постсоветского пространства. Этому 
существует несколько причин. Первой из них 
является всеохватывающий процесс глобализа-
ции и связанные с этим процессы взаимопро-
никновения экономик (в том числе и теневых), 
лавинообразный рост миграционных процессов, 
прежде всего перекачка рабочей силы из стран 
третьего мира в развитые постиндустриальные 
страны. Второй причиной этого процесса яв-
ляется ускоренное развитие современных 
информационных технологий, прежде всего 
программного и технического обеспечения пер-
сональной полиграфии. Во взаимодействии 
факторов глобализации и ускоренного развития 
технологий лежит и причина опережающего ра-
спространения современных средств подделок 
документов по сравнению со средствами их об-
наружения, особенно данная проблема актуальна 
для развивающихся стран.

В свете вышеуказанных факторов крити-
чески важным для обеспечения безопасности 
общественных транзакций от преступных по-
сягательств с использованием поддельных до-
кументов становится своевременное изучение и 
внедрение мирового опыта по борьбе с фальси-
фикациями. Наиболее полезным будет практи-
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Многие видные американские эксперты в 
сфере защиты документации ещё в середине 
90-х годов хх ст. указывали на несоответствие 
системы защиты удостоверяющих документов 
сША вызовам современности. большое коли-
чество криминальных картелей, изготовлявших 
в промышленных масштабах поддельные до ку-
менты для натурализации в сША и сбы вавших 
их всем желающим, подрывали ос новы мигра-
ционной политики сША. В ходе эксперимента, 
проведённого группой неза ви симых экспертов 
по информационной безопасности, выяснилось, 
что человек, неодно кратно судимый за производ-
ство и сбыт наркотиков, может всего лишь за две 
тысячи долларов в течении трёх дней получить 
весь комплект иден тификационных документов, 
необходимых для натурализации.

Критическим недостатком системы персо-
нальной документации сША, выявленным в 
ходе эксперимента, стала зависимость системы 
выдачи документов, подтверждающих личность 
(эти документы были снабжены достаточным на-
бором защитных реквизитов) от незащищённых 
документов. В сША документы, подтвержда-
ющие личность (паспорт, водительские права,  
карточка социального страхования) выдавались 
на основании свидетельства о рождении, которое 
могло быть изготовлено на простом домашнем 
принтере. системы проверки подлинности путём 
запроса в организацию, выдавшую документ, 
не существовало. свидетельства о рождении в 
сША выдаются учреждениями здравоохране-
ния, а также практикующими врачами, больницы 
в сША в подавляющем большинстве частные и 
не передают свои документы на государственное 
хранение, в случае же с частными практикующи-
ми специалистами проверка через запрос невоз-
можна в принципе. Препятствием для создания 
такой системы является и крайне низкий уровень 
компьютеризации государственных организаций 
и учреждений здравоохранения1.

с целью повысить защищенность американ-
ских идентификационных документов от подде-
лок, а также усовершенствовать систему натура-
лизации в целом, группа экспертов по миграции 
из Федеральной службы сША по миграции и на-
турализации в октябре 1996 г. внесла на рассмо-
трение в Конгресс ряд законопроектов. Однако, в 
то время большинство из них были отклонены2. 
Конгрессмены посчитали, что введение 
дополнительных мер по проверке подлинности 
документов возведет множество ненужных бюро-
кратических барьеров на пути законопослушных 
мигрантов или вызовет рост ксенофобских на-

строений в обществе. Впоследствии властям и 
обществу сША пришлось дорого заплатить за 
подобную осторожность.

Как известно, изготовление поддельных удо-
стоверений личности является одной из не-
отъемлемых частей агентурной работы развед-
служб, кроме того, поддельными документами 
на протяжении долгих веков пользовались так-
же криминальные элементы, повстанцы и рево-
люционеры всех мастей. Однако именно спец-
службы сША во время холодной войны пере дали 
ключевые навыки по ведению скрытных опе-
раций в тылу врага многочисленным экстре-
мистским группировкам исламистского толка. 
сформировавшаяся впоследствии на основе этих 
группировок сеть террористических орга ни  за-
ций, известная как «Аль-Каида», с первых же 
дней обеспечивала своих членов высо ко качест-
венными поддельными документами. Имен но 
поддельные документы стали ключевым и эф-
фек тивным средством при совершении  терро-
ристических актов первого десятилетия XXI в.

По данным Центрального разведывательного 
управления и ФбР уже к 2000 г. действовало не-
сколько сотен человек, прошедших подготов-
ку в лагерях Афганистана и Пакистана и впо-
следствии успешно эмигрировавших в сША. 
На территории Канады и сША действовали не 
просто несколько хорошо законспирированных 
одиночек. Фактически, за несколько лет в среде 
эмигрантов из мусульманских стран была созда-
на настоящая подпольная террористическая инф-
раструктура. Непосредственные исполнители 
терактов были лишь верхушкой айсберга. Часть 
членов террористических ячеек профессиональ-
но занимались изготовлением поддельных доку-
ментов для своих подельников3.

Результатом деятельности сети производите-
лей поддельных документов в сША и Канаде 
стало отличное обеспечение исполнителей те-
рактов разнообразными идентификационными 
документами. Поддельные документы позволяли 
свободно въезжать и выезжать из страны, пере-
мещаться между штатами, снимать жильё и арен-
довать автомобили. Даже на курсы по обучению 
пилотированию самолёта террористы-смертники 
записались, используя поддельные удостовере-
ния членов клуба легкомоторной авиации и во-
дительские права. Из одиннадцати террористов-
смертников, угнавших самолёты 11 сентября, 
четверо прибыли в сША по поддельным паспор-
там саудовской Аравии; трое имели студенчес-
кие визы для обучения в американских универ-
ситетах, однако по приезду в Америку ни разу не 
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появились на занятиях; двое просто жили в сША 
по просроченным визам; ещё двое вообще нахо-
дились в списках особо опасных преступников 
ФбР, но проникли в сША по подложным паспор-
там и визам. Во время своего пребывания в сША 
террористы, активно пользуясь поддельными че-
ками и кредитными картами, вели вполне благо-
получную жизнь. На борт захваченных впослед-
ствии самолётов они также поднялись, используя 
поддельные удостоверения служащих авиаком-
пании.

Трагические события 11-го сентября 2001 
года послужили толчком к ускоренной модер-
низации системы защиты идентификационных 
документов в сША и Европейском союзе. уже 
через месяц после катастрофы был создан 
союз защиты документации (Document Security 
Alliance DSA), неправительственная некоммер-
ческая общественная организация, членами кото-
рой стали работники правоохранительных орга-
нов и государственных экспертных учреждений, 
частные эксперты и производители защитных 
средств, учёные-теоретики и практикующие 
специалисты документационного обеспечения 
управления. своей целью данное объединение 
объявило оказание методической и практичес-
кой помощи в совершенствовании защиты до-
кументов от подделок всем заинтересованным 
государственным учреждениям и организаци-
ям. уже в первые несколько лет своей деятель-
ности союз выработал более 120 коллективных 
докладов, которые содержали описания мер по 
повышению защищённости различных видов до-
кументов от подделок4.

Результатом деятельности союза стало при-
нятие ряда важных программ по повышению 
защищённости системы официальных докумен-
тов от подделок. В 2005 г. конгресс сША при-
нял акт REAL ID, который содержал ряд мер по 
повышению защищённости идентификационных 
документов сША, повышению надёжности 
системы их выдачи, упрощению их проверки. 
Перечень мер, закреплённых в акте, во многом 
может служить примером по осуществлению мо-
дернизации системы защиты документов в усло-
виях современных вызовов информационной 
безопасности. Акт включает в себя следующий 
набор мер защиты:

– введение системы межведомственной про-
верки подлинности свидетельств о рождении и 
иных идентификационных документов. Актом 
предусматривалось выделение значительных 
финансовых средств на внедрение соответству-
ющих средств автоматизации на всех уровнях 
проверки подлинности;

– обязательное оснащение необходимой 
техникой для создания информационной базы 
выданных свидетельств о рождении всех учреж-
дений здравоохранения вне зависимости от 
формы собственности;

– создание на базе архивов штатов 
специальных отделов для хранения докумен-
тов, являющихся основанием для получения 
идентификационных документов, в основном 
эти архивы хранили свидетельства о рождении. 
Также был ограничен доступ к таким докумен-
том, который ранее в большинстве штатов был 
свободным;

– упрощение механизма осуществления за-
просов о подлинности иностранных документов;

– введение значительно более строгой ответ-
ственности за производство, сбыт и использова-
ние поддельных документов.

Впоследствии были приняты также акты, ка-
сающиеся защищённости гражданских паспор-
тов, водительских удостоверений, дипломов. 
Такой важнейшей функцией союза защиты доку-
ментов можно считать выражение точки зрения 
экспертного сообщества перед официальными 
властями и обеспечение единой почвы для со-
вместной работы над защитой документации 
представителей различных организаций. 

Однако изготовление и использование под-
дельных документов не является прерогативой 
только исламских террористов. Преступные 
груп пировки сША также зарабатывают деньги 
на производстве подделок. При этом, если терро-
рис тическая угроза в сША к концу первого деся-
тилетия XXI в. в целом несколько снизилась, то 
деятельность криминальных группировок сША, 
наоборот, значительно активизировалась. Прес-
тупные синдикаты на сегодняшний день орга-
низовали поточное производство поддельных 
документов, используя наиболее современные 
технологии и разветвлённую сеть связей в го-
су дарственных учреждениях. В значительной 
мере рост количества подделок связан и с ми-
гра ционными процессами, происходящими на 
южных границах соединённых Штатов5.

Первое десятилетие XXI в. и особенно его вто-
рая половина охарактеризовалась лавино образ-
ным ростом потока мигрантов, как легальных, 
так и, в большей степени, нелегальных, стремя-
щихся попасть из стран латинской Америки в 
сША. Этот рост был обусловлен как введением 
ряда мер по более тесному сотрудничеству между 
странами северной и Центральной Америки, так 
и стремительным ухудшением экономической 
ситуации в латинской Америке с началом миро-
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вого экономического кризиса. В ряд лет перво-
го десятилетия XXI в. число только легальных 
мигрантов и задержанных нелегалов составляло 
несколько миллионов человек. сколько же лю-
дей успешно проникло в сША, минуя легальные 
пути, можно только гадать. Такое значительное 
количество людей,Ю нуждающихся в докумен-
тах для легализации в сША, не могло не со-
здать обширного рынка поддельных документов, 
различных видов и качества. Фактически произ-
водители поддельных документов разделились 
на две группы, действующие по обе стороны 
американо-мексиканской границы6.

Первая из них действовала на территории 
Мексики и обеспечивала документами мигран-
тов, которые только собирались пересечь грани-
цу соединённых Штатов. Обеспечение докумен-
тами было лишь частью услуг, предоставляемых 
преступными синдикатами, которые также про-
водили мигрантов через границу и прятали их на 
территории сША. стоит заметить, что получе-
ние помощи от преступных элементов чаще всего 
трагически заканчивалось для самих мигрантов. 
Даже те, кому удавалось не погибнуть под пуля-
ми или от палящего зноя пустынь при переходе 
через границу, не могли себя чувствовать в безо-
пасности. На территории сША они оказывались 
в полной зависимости от глав преступных кар-
телей и становились всего лишь товаром на 
рынке торговли людьми. Только в 2008 г. на тер-
ритории штата Калифорния были обнаружены 
и закрыты 173 предприятия, использовавшие 
неоплачиваемый труд нелегальных мигрантов, 
живших и работавших чаще всего в нечеловечес-
ких условиях. Кроме легализации незаконных 
мигрантов, поддельные документы использо-
вались для обеспечения беспрепятственного 
провоза в сША наркотиков. Для обеспечения 
наркотрафика активно подделывались товарные 
накладные, удостоверения жителей пригранич-
ной полосы, контракты на грузоперевозки (ана-
лог путевых листов)7.

борьба с изготовителями поддельных доку-
ментов, действующих с территории Мексики, и 
по сей день является сложным делом для амери-
канских силовых структур. В первую очередь из-
за повальной коррумпированности мексиканских 
властей и абсолютного всесилия преступных кла-
нов на территории Мексики. Коррупция в среде 
мексиканских силовиков достигала такого уров-
ня, что летом 2007 г. были зафиксированы случаи 
столкновения с регулярными подразделениями 
мексиканской армии, прикрывавшими перевоз-
ку крупных партий наркотиков. Несомненно, что 

заинтересованные в увеличении наркотрафика 
официальные лица есть и на территории сША. 
Кроме этого, значительным препятствием для 
развития сотрудничества по борьбе с «пригра-
ничной преступностью» является значительное 
различие правовых систем.

Другая группа изготовителей поддельных до-
кументов на юге сША действует уже на амери-
канской стороне границы. хотя провести чёткую 
границу между двумя группами фальсификато-
ров нельзя, многие преступники, базирующиеся 
на территории Мексики, имеют связи и точки 
сбыта продукции в сША, а многие американ-
ские изготовители подделок связаны с мексикан-
скими наркокартелями. Всё же «американские» 
фальсификаторы производят намного более 
широкий ассортимент подделок, а сбывают их 
практически на всей территории сША. Исклю-
чительно широкая география деятельности изго-
товителей подделок, их высокая квалификация, 
круговая порука внутри эмигрантских общин де-
лает борьбу с организованными группировками, 
занимающимися производством поддельных до-
кументов, исключительно сложной задачей даже 
для высококвалифицированных сотрудников 
спецслужб сША.

В целом, несмотря на значительные усилия 
по пресечению деятельности по подделке доку-
ментов, ситуация с фальсификациями в сША и 
Канаде остаётся весьма сложной. Ежегодные по-
тери от подделок и связанных с ними преступле-
ний (наркоторговли, мошенничества, налоговых 
махинаций) оценивается в несколько сотен мил-
лиардов долларов. Ассортимент подделок посто-
янно растёт: подделываются банковские чеки, 
дипломы, лицензии на осуществление какой-
либо деятельности. Поддельные удостоверения 
личности используются подростками для покуп-
ки алкоголя и запрещенных препаратов. Однако 
сложности при борьбе с подделками докумен-
тов в этих странах в большей степени связаны 
с транс-национальностью деятельности фаль-
сификаторов и определённой сложностью вне-
дрения защитных мер из-за значительной инерт-
ности бюрократического аппарата и правовой 
системы сША.

Особенно полезен опыт экспертных и право-
охранительных органов сША по борьбе с по-
дделками в условиях межгосударственных инте-
грационных процессов и ускоренного развития 
технических средств подделки. В наиболее об-
щем виде основные достижения в области за-
щиты документации от подделок могут быть 
сформулированы в следующих постулатах:
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1. В условиях тесного межгосударственного 
регионального сотрудничества и сопутствую-
щего ему роста миграционных процессов осо-
бое значение при защите документации при-
обретает тесная кооперация в деятельности 
правоохранительных органов, методическая и 
техническая помощь силовым структурам менее 
развитых государств, гармонизация законода-
тельства и правовых систем государств-участни-
ков интеграции.

2. В условиях ускоренного технического со-
вершенствования средств изготовления подде-
лок повышается роль методов перекрёстной 
межведомственной проверки подлинности доку-
ментов с использованием сетевых технологий и 
государственных баз данных.

3. Обучение рядовых исполнителей и 
низовых сотрудников силовых структур и 
государственных организаций методам обнару-
жения подделок и техническое переоснащение 
их рабочих мест – залог своевременного и точно-
го выявления поддельных документов.

4. система защищённых идентификационных 
документов не должна содержать в себе 
ослабленных звеньев. Надёжность системы до-
кументации равна надёжности её наиболее слабо 
защищённого звена.

5. Необходимо публичное признание, как об-
ществом, так и в политической среде важности 

защиты документации от подделок. Экономия 
на средствах защиты неотвратимо приведёт к 
тяжёлым материальным и человеческим потерям 
от преступной деятельности и терроризма.

Изучение и в необходимом объёме внедрение в 
практическую деятельность правоохранительных 
органов стран постсоветского пространства 
опыта борьбы с поддельными документами в 
сША и Европейском союзе поможет намного 
легче преодолеть непростой период интеграции 
в новые межгосударственные объединения.

1 DSA official internet portal [Electronic resource] Report 
to Nation. – Mode of access: http://www.documentsecurity-
alliance.com/forms/rtn.pdf. – Date of access: 17.03.2013.

2 DSA official internet portal [Electronic resource] Call 
to Action: The Growing Epidemic of Counterfeit Identity 
Documents and Practical Steps to Combat It. – Mode of 
access: http://www.documentsecurityalliance.com/forms/
counterfeit_solutions.pdf. – Date of access: 17.03.2013.

3 PBC: Security Frontline official site [Electronic re-
source]. – Mode of access: http://www.pbs.org/wgbh/
pages/frontline/shows/trail/etc/fake.html. – Date of access: 
25.04.2013.

4 DSA official internet portal [Electronic resource] Call 
to Action: Birth Certificate Security. – Mode of access: 
http://www.documentsecurityalliance.com/forms/Birth_
Certificate_Paper.pdf. – Date of access: 17.03.2013.

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.

Прискорення процесів глобалізації на початку XXI ст. створює численні нові загрози безпеки документів. 
Країни, що вступили в такі організації як НАФТА та Єс, стикаються з «експортом загроз» з інших країн 
об’єднання. Підроблені документи можуть успішно використовуватися міжнародними злочинними угрупован-
нями та терористами, а захист документів від підробок в умовах членства в міжнародних об’єднаннях може 
виявитися непростим завданням. Тому практичний досвід по боротьбі з підробками в сША, Канаді та країнах 
Єс може виявитися корисним для нинішніх і майбутніх членів ЄЕс.

Ключові слова: захист документів від підробок, інформаційна безпека, міжнародне співробітництво.

The acceleration of globalization processes in the early XXI century creates many new threats to documents security. 
Countries that joined the organization such as the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the EU face 
«export threats» from other countries of the association. Fake documents can be successfully used by international 
criminal gangs and terrorists, and documents protection against counterfeiting in terms of membership in international 
organizations can be challenging. Therefore, practical experience in the fight against counterfeiting in the USA, Canada 
and the EU countries can appear to be useful for current and future members of the European Economic Community.

Key words: the documents protection against counterfeiting, the information security, the international cooperation.
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уДК 35.077.1(477)

віта Бойко

основні нАпрямИ уніФіКАЦіЇ оФіЦіЙнИх ДоКумЕнтів
в уКрАЇні у нові тА новітні чАсИ

у статті аналізуються основні напрями уніфікації офіційних документів в україні у Нові та Новітні часи. 
Виокремлено періоди зазначених процесів, стисло охарактеризовано головні зрушення в оформленні офіційних, 
зокрема службових, документів.

Ключові слова: основні напрями, уніфікація, офі ційні документи, службові документи, докумен тація, 
україна, Нові часи, Новітні часи.

зауважити, що все більше починали поширюва-
тися збірники зразків оформлення документів. 
Певний ступінь унормування процесів докумен-
тування на території україни засвідчується по-
явою вітчизняних добірок зразків документів (із 
пояснювальними статтями щодо складення їхніх 
текстів) із суто українською назвою – «листов-
ня». Прикладом може бути найдавніша (з відо-
мих на сьогодні) добірка 1712 р. (складена при-
близно у період з 1680 р. по 1712 р.) – «Книга, 
глаголемая листовня», що набула поширення в 
лівобережній україні3.

Генеральній військовій канцелярії підпоряд-
ковувалися місцеві адміністративні судові орга-
ни – полкові і сотенні канцелярії, суди, полкові 
лічильні комісії, магістрати, що здійснювали 
діловодство на місцях. скасування полкового 
устрою 1781 р. та запровадження губернського 
і намісницького правління остаточно поклали 
край не тільки специфіці адміністративно-тери-
то риторіальній автономізації лівобережної і Пів-
денної україни, а й посилювали тенденцію по-
вного переходу на уніфіковані форми документів 
Російської імперії4.

Щодо документів Війська Запорозького Низо-
вого, то засвідчити форми їх уніфікації немає 
можливості, оскільки архів старої січі загинув 
у 1708 р. (збереглися лише деякі документи в ін-
ших архівах). у документах Нової січі поступово 
запозичувалися зразки російського діловодства, 
наприклад, як свідчать автори5, «ще за 1740 р. 
вживається форма звичайного листа, а за 1750–
1770 рр. вже бачимо всі тогочасні форми росій-
ської дипломатики: «ордер» од вищої інстанції 
до нижчої, «репорт» – пишуть до вищої, – коли 
зносини провадяться не з підлеглими або вищи-
ми за себе інстанціями». Однак зауважується, що 
«все ж звичайний лист і тут являє часту форму 
зносин»6. Так само і мова документів змінюється 

спеціальні публікації з періодизації уніфіка-
ції офіційних, зокрема службових, документів в 
україні відсутні. Водночас у деяких спеціальних 
працях визначено основні етапи розвитку ді-
ловодства на території україни, в яких побіжно 
подано характеристику уніфікації офіційних до-
кументів1. Окреслений нами хронологічні межі 
щодо розгляду історичних процесів уніфікації 
документації в україні охоплюють нові та новіт-
ні часи, тобто з середини хVіі ст. до сьогодення. 
Мета статті – стисло охарактеризувати основні 
напрями уніфікації офіційних документів (служ-
бової документації) у певні періоди нових і но-
вітніх часів вітчизняної історії. Щодо окресле-
них нами хронологічних меж, то, на нашу думку, 
найбільш прийнятною є періодизація історії ді-
ловодства в україні О. Загорецької, оскільки вона 
враховує кардинальні зміни у формулярах офі-
ційних документів різних періодів2. Дозволимо 
собі скористатися рубрикацією періодів історії 
діловодства в україні, викладеною у публікації 
цього автора.

Друга половина хVіі ст. – хVііі ст. сере-
ди на хVіі ст. позначена подіями Визвольної ві-
йни під проводом богдана хмельницького та 
формуванням українських органів державного 
управління. Вища військова, адміністративна, 
законодавча, фінансова і судова влада у державі 
належала гетьману, при якому діяла централь-
на адміністративна установа – Генеральна вій-
ськова канцелярія, що здійснювала свої функції 
спільно з іншими центральними установами 
(Ге неральним військовим судом, Канцелярією 
генеральної артилерії, Генеральною скарбовою 
канцелярією, Генеральною лічильною комісією, 
Комісією економії тощо). Документи оформлю-
вали переважно українською і російською мо-
вами, деякі – польською, латинською й іншими 
мовами. Однак, починаючи з 1720 р., розпочався 
перехід на діловодну систему російських уста-
нов, передбачену «Генеральним регламентом», а 
українську мову було замінено російською. слід © Віта Бойко, 2015
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у цей відтинок часу від староукраїнської до ро-
сійської канцелярської.

у другій половині хVіі ст. на правобережних 
землях розпочалася поступова полонізація діло-
водства установ. За часів Речі Посполитої у діло-
водстві королівської канцелярії, окрім Коронної 
метрики, велася Руська (Волинська) метрика, до 
якої вписували офіційні копії вихідних докумен-
тів, що стосувалися інкорпорованих воєводств – 
Київського, Волинського, брацлавського і Черні-
гово-сіверщини. Термін «Руська метрика» у 
Коронній канцелярії мав подвійне значення: вка-
зував на регіон, якому адресувалися документи, і 
діловодну мову книг. Руська (Волинська) метри-
ка велася окремим штатом руських писарів і під-
писків. Наприкінці 1660-х рр. староукраїнська 
(руська) мова зникає із актових книг місцевих 
судів, а у книгах Руської метрики значно змен-
шилася кількість документів (1673 р. ведення 
її книг зовсім припинене). Внаслідок першого 
поділу Речі Посполитої (1772) Австрія отрима-
ла західноукраїнські землі, реорганізувала ор-
гани державної влади й управління Галичини і 
впровадила власну систему діловодства. Однак 
низка установ (переважно міські та сільські ор-
гани управління) продовжували здійснювати ді-
ловодство за старими принципами7. Організація 
діловодства у державних адміністративних уста-
новах, утворених на території Галичини, була до-
сить типовою, а документи в них оформлювали-
ся німецькою або латинською мовою.

у другій половині хVіі ст. та у хVііі ст. магі-
страти, ратуші і суди вели актові книги, що мали 
різні назви – протоколи справ поточних, справи 
«вєчистиє», «чорні книги» (для кримінальних 
справ), книги декретів для цивільних справ, кни-
ги протестів, різні реєстри. В полкових судах і 
канцеляріях велись книги кріпосних справ для 
запису купчих, дарувань, заповітів, книги ви-
років, «челомбитних» заяв, мирових угод, різні 
реєстри і журнали, книги, що свідчили про ви-
конання покарання тощо.

хіх ст. – початок хх ст. у XIX ст., за висно-
вком А. сокової8, на зміну стихійній уніфікації 
документів, приходить усвідомлене спонукання 
упорядкувати процес документування інфор-
мації, а обов’язкове дотримання встановленої 
форми документа набуває законодавчої сили. За 
1802–1823 рр. у томах першого зібрання законів 
Російської імперії вміщено понад 35 законодав-
чих актів із питань діловодства з додатками різ-
них формулярів документів.

За дослідженням В. бездрабко, до XIX ст., 
зазвичай, складенню формулярів-зразків до-

кументів передувала практика, яка потім зна-
ходила нормативне закріплення. З реформами 
В. Кочубея–М. сперанського пов’язане остаточ-
не впровадження завчасного визначення клаузул, 
обов’язкових для того чи іншого типу документа. 
Клаузули не тільки формалізували документ, але 
й полегшували роботу канцелярій, економили 
витрати часу для виконання тих чи інших опера-
цій, пришвидшували «виробництво» документів. 
Розроблення обов’язкових формулярів різних ви-
дів документації сприяло ідентифікації докумен-
та – наявність переліку реквізитів для кожного 
його виду мала бути підставою для підтверджен-
ня їх оригінальності. На державному рівні пере-
конливо доводиться необхідність застосування уні-
фікованих форм документа9.

Водночас для першої половини хіх ст. про-
цеси уніфікації відповідно до російських загаль-
ноімперських вимог в різних регіонах україни 
відбувалися неоднаково.

Наприклад, в адміністративних установах 
лівобережної україни у цей відтинок часу «до-
ведено факт застосування бланків в адміністра-
тивних установах Чернігівської губернії до часу 
їх загального законодавчо визнаного повсюд-
ного використання; закріплення назви виду 
документа не тільки відповідно до його інфор-
мативного наповнення, а й напрямку руху; вико-
ристання трафаретних текстових форм з метою 
ущільнення інформації (позбавлення текстів 
документів повторів та переказів, описових 
форм звертання до посадових осіб, витіснення 
української лексики), зникнення синонімічних 
назв документів»10. Це свідчить про раціоналі-
зацію процесів діловодства шляхом скорочен-
ня кількості документів та уніфікацію чинних 
форм у першій половині XIX ст. в установах на 
території, що досить тривалий час була під вла-
дою Російської держави. хоча навіть і в цьому 
регіоні, як зазначає Н. леміш, «адміністратив-
ні установи лівобережної україни керувалися 
не тільки загальноімперськими, відомчими і 
міжвідомчими нормативно-правовими актами 
урядових комітетів та комісій при відповідних 
міністерствах, а й актами уточненими і допо-
вненими регіональною владою для територій з 
«особливим статусом»11.

Дещо іншу картину можна спостерігати 
на Правобережжі. Як пише дослідниця таких 
установ як дворянські депутатські зібрання 
Т. Гаращук, «попри всі намагання влади поши-
рити дію загальноімперських норм на всі під-
порядковані території, Волинське та Київське 
дворянські депутатські зібрання на початку 
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своєї діяльності керувалися законодавством, 
успадкованим від Польщі, що було пов’язане з 
довгим перебуванням цих регіонів у складі Речі 
Посполитої. Тому особливо гостро й тривалий 
час стояло питання примусового використання 
російської мови в офіційному діловодстві. За 
весь час існування дворянських депутатських 
зібрань влада намагалася упорядкувати органі-
зацію їх діловодства за принципом вседержав-
ної уніфікації, але постійно вносячи доповнення 
та уточнення, необхідні для вказаних територій 
як таких, що існували на «особливих правах»12. 
Вона зазначає, що створення основних докумен-
тів дворянських депутатських зібрань – «прото-
колів та журналів хоча й суворо регламентувало-
ся російським законодавством, але досліджувані 
види документів не завжди відповідали загаль-
ноприйнятим нормам. Особливо це простежу-
ється у Волинському та Київському дворян-
ських депутатських зібраннях, адже більшість 
документів цих зібрань до 30-х років хіх ст. 
оформлювалися відповідно до регіональних ді-
ловодних традицій – польською мовою»13.

Подібна ситуація склалася у цьому регіоні й 
з уніфікацією церковнопарафіяльних докумен-
тів. Так, Ю. Кондратюк пише: «аналіз указів 
синоду, що стосувалися ведення церковнопа-
рафіяльного діловодства, дає змогу простежити 
державну політику щодо ведення та зберігання 
документації, розвиток зміни формулярів, скла-
дання та здачі як самих документів, так і звітів 
з них, роль єпархіальних органів влади у цьому 
процесі. у зв’язку з цим висвітлюється безпо-
середня роль духовенства в строках та якості за-
провадження нових видів та форм документів. 
Не зважаючи на те, що синод спрямовував зна-
чні зусилля на уніфікацію церковного діловод-
ства, у Волинській єпархії воно мало ряд особли-
востей. Найбільші «відхилення» від стандарту 
відмічалися на початку XIX ст. Тоді серед місце-
вого духовенства ще зберігалися стійкі звичаї та 
традиції часів унії. лише з другої чверті століт-
тя, після зміни поколінь та активізації діяльності 
синоду, церковне діловодство Волині поступово 
приводилося до загальноросійського зразка»14. 
Водночас, вона зауважує, що аналіз основних ви-
дів парафіяльних документів Волинської єпархії 
дав можливість прийти до висновку, що зміни 
форм в цьому регіоні відбувалися в переважній 
більшості випадків своєчасно, в цілому вони є 
типовими та відповідають зразкам, встановлених 
загальноросійським законодавством. Виняток 
становили метричні книги, коли після другого 
(1793) та третього (1795) поділів Речі Посполитої 

Волинь відійшла до складу Російської імперії, 
греко-католицькі зразки замінювали на загально-
російські, цей процес носив досить розтягнутий 
у часі характер. лише в 1808 р. в досліджуваному 
регіоні їх стали вести згідно з вимогами синоду. 
Траплялися також поодинокі порушення стосов-
но впровадження нових зразків, але їх, як прави-
ло, швидко ліквідовували, оскільки за цим вівся 
жорсткий контроль з боку єпархіальних органів 
управління15. Цікавими є висновки Ю. Кондратюк 
щодо бланків церковнопарафіяльних документів: 
«до початку XIX ст. усі документи велися свя-
щениками винятково на бланках, розкреслених 
власноруч за встановленими зразками. Друковані 
бланки у Волинській єпархії не поспішали впро-
ваджувати через додаткові витрати. Якщо зважа-
ти на той факт, що Московська синодальна дру-
карня розпочала їх виготовлення ще в 1806 р., то 
в досліджуваному регіоні вони з’являються лише 
в середині 60-х років XIX ст. Їх впровадження 
тривало до початку 70-х років. Одним із перших 
почало в 1864 р. користуватися нововведеннями 
духовенство Новоград-Волинського, Острозького 
та Кременецького повітів»16.

Накопичення традицій у галузі документуван-
ня приводить до створення стійких формулярів 
документів, а поширення так званої «системи 
міністерського діловодства» сприяло утверджен-
ню тенденції уніфікації викладу інформації. 
Зростає кількість посібників і рекомендацій із 
підготовки документів. Дослідники з історії ді-
ловодства та документознавства відзначають 
роль праць М. Магницького, М. Варадінова та 
В. Вельдбрехта не тільки як практичних рекомен-
дацій з уніфікації документів, а знаходять там об-
ґрунтування засад наукового підходу до органі-
зації процесів уніфікації17. Н. леміш підкреслює 
також важливість для процесів уніфікації служ-
бових документів виданого у 1839 р. в Москві 
«Канецелярского самоучителя…» Ф. Русанова, 
зазначаючи, що у ньому «наведено не тільки при-
клади готових зразків чи заповнених реєстрацій-
них форм, а детально описано дії, необхідні для 
успішного створення того чи іншого документа 
(порядок розміщення реквізитів, мовне оформ-
лення та змістовне наповнення текстової части-
ни документа тощо) чи заповнення реєстраційної 
форми»18. Відома дослідниця інституту генерал-
губернаторства в україні хіх – початку хх ст. 
В. Шандра зауважує, що управлінські докумен-
ти канцелярії генерал-губернатора укладалися за 
традицією російського діловодства19.

Можна стверджувати, що у другій половині 
хіх – на початку хх ст. у тих частинах україни, 
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які належали Російській та Австро-угорській 
імперіям, остаточно утвердилися загальноімпер-
ські норми оформлення службових документів і 
власне ніяких кардинальних регіональних осо-
бливостей в уніфікації їх інформації не спосте-
рігається.

1917–1919 рр. Розвиток діловодства у ціло-
му та уніфікація офіційних документів, зокре-
ма, в 1917–1919 рр. пов’язані з утворенням (у 
результаті розпаду двох імперій) українських 
республік – уНР і ЗуНР. характерною озна-
кою періоду є спроби формування національної 
системи діловодства урядами уНР і української 
Держави П. скоропадського. Діяльність служб 
діловодства новостворених урядових установ 
ґрунтувалася на ефективному поєднанні досвіду 
роботи канцелярій установ Російської імперії з 
раціоналізаторськими інноваціями, впровадже-
ними українським керівництвом20. Формувалася 
власна система діловодства, оскільки саме від її 
організації залежало чітке налагодження зв’язків 
між центром і провінцією, своєчасне доведення 
законів, постанов і розпоряджень центральних 
органів влади до місцевих рад. Одним із перших 
заходів української Центральної Ради щодо ор-
ганізації діловодства стало переведення його 
на українську мову і відповідно оформлення 
нею службових документів. Діяльність служб 
діловодства центральних установ української 
Держави (1918), чітко регламентована норма-
тивними документами, мала логічно побудовану 
схему технологічних процесів. у часи уНР та 
Директорії уНР було вироблено певні вимоги 
щодо оформлення розпорядчих документів та 
проектів нормативно-правових актів21. Водночас 
можна відзначити, що впродовж 1917–1919 рр. 
в україні в роботі служб діловодства установ в 
цілому використовувалися дореволюційні уніфі-
ковані форми службових документів.

1920-і–1940-і рр. Оскільки стан організації ді-
ловодства в радянській україні у цей період мало 
відрізнявся від загальносоюзного, то і загальні 
вимоги до організації підготовки службових доку-
ментів були ті ж самі. Зокрема, вимоги до цієї ор-
ганізації визначали союзні нормативні документи. 
Чи не єдиним винятком тут було вирішення пи-
тання мови документів, яка з 1925 р. стала україн-
ською. Втім, це було не лише наслідком проведен-
ня кампанії «українізації», а й певної національної 
політики центру. Однак, з початку 1930-х рр. че-
рез відомі причини діловою мовою знову стала 
російська, хоча, слід зауважити, що українська ще 
залишалася мовою деяких офіційних документів 
та встановлювалася їхня двомовність22.

З іншого боку, уніфікація та стандартизація 
службових документів стала об’єктом комплек-
сних наукових досліджень у межах опрацювання 
загальних проблем управління народним госпо-
дарством. Вони безпосередньо були пов’язані 
з рухом за наукову організацію праці (НОП) в 
управлінні, який поставив на перший план питан-
ня раціоналізації роботи з документами, в тому 
числі їх уніфікацію і стандартизацію. Найбільш 
уживаними термінами в цей період були: «ра-
ціоналізація документів», «вироблення єдиних 
вимог і форм документів», «спрощення роботи 
з документами»23. Практична діяльність з уніфі-
кації документів у відомствах, яка розпочалася 
в першій половині 1920-х рр. здійснювалался за 
різними напрямами: розроблення уніфікованих 
форм і бланків документів, упорядкування фор-
матів паперу, трафаретизація текстів документів 
тощо. у цей період часу в уРсР помітною була 
активізація поширення наукових та практичних 
знань з діловодства, про що свідчить інтенсив-
не видання посібників з цієї сфери практичної 
діяльності. Особливо слід відзначити посібники 
О. бузинного24 (виданий української мовою) та 
В. Мейльмана25, що містили багато уніфікованих 
форм та зразків оформлення документів.

Рух з НОП сприяв виробленню єдиних правил 
оформлення документів. Ці питання досліджува-
ли в інституті техніки управління (м. Москва) та 
інституті раціоналізації управління (м. харків). 
Зокрема, інститут раціоналізації управління у 
харкові звертав увагу на стандартизацію форма-
тів паперу, ним планувалося вивчення стандарти-
зації, типізації документів, розроблення єдиних 
правил діловодства, стандартизації окремих ви-
дів документів (рахунок-фактура, накладна, до-
кументи внутрішнього обліку матеріалів)26.

Наприкінці 1920-х та на початку 1930-х ро-
ків було зроблено спробу стандартизації окре-
мих видів службових документів, зокрема, були 
впроваджені загальносоюзні галузеві стандар-
ти «бланки документов», «Письма деловые», 
«Протокол заседания», «Командировочное удо-
стоверение» та інші27. Вони мали стати першою 
апробаційною ланкою на шляху до затвердження 
подібних державних стандартів. увага зосеред-
жувалася на проблемах мови ділових докумен-
тів, удосконалювалися трафаретні та табличні 
форми уніфікації текстів, а також була здійсне-
на трафаретизація наказу, протоколу, інструкції, 
акта, листа. Але у зв’язку із закриттям наукових 
інститутів цей напрям роботи було припинено.

Вивчення науковцями переважно економіч-
них проблем організації діловодства, зокрема 
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уніфікації документації, фактично виключило 
розгляд цих проблем у зв’язку з архівною спра-
вою. Втім, архівісти чудово розуміли важли-
вість саме такого розгляду. Зокрема, на зв’язок 
діловодства і архівної справи постійно звертали 
увагу відомі українські архівознавці, зокрема, 
В. Веретенніков28. у 1920–1930-ті рр. було вида-
но декілька директивних постанов українських 
керівних органів влади, спрямованих на покра-
щання організації архівної справи та діловодства 
у республіці. Зокрема, на необхідність поліпшен-
ня процесів створення документів у діловодстві 
вказувалося у постанові Президії ЦВК усРР 
від 15 вересня 1935 р. «Про стан документації 
та діловодства в Радах і виконкомах Донецької і 
Вінницької областей»29.

Наприкінці 1930-х років в осередках архівіс-
тів остаточно формується думка про необхід-
ність опікування діловодством, його норматив-
ним забезпеченням із боку архівів.

З питань організації діловодства й, зокрема, 
уніфікації службових документів, воєнних часів 
1941–1945 рр., ґрунтовні узагальнюючі дослі-
дження фактично відсутні, хоча мають місце по-
одинокі публікації30.

1950-і–1980-і рр. З 1950-х років робота з 
уніфікації службових документів в сРсР по-
ступово відновлюється, зокрема, побачили світ 
довідкові посібники з діловодства. Після орга-
нізації у 1966 р. Всесюзного науково-дослідного 
інституту архівної справи та документо знавства 
(ВНДіДАс) розпочався новий етап в історії 
уніфікації. у зв’язку з розробленням та впрова-
дженням Єдиної державної системи діловодства 
(ЄДсД) з 1960-х рр. уніфікація та стандартиза-
ція документів стала одним із напрямів її реа-
лізації. Водночас тривала робота зі створення 
уніфікованих форм документів (уФД) та уніфіко-
ваних систем документації (усД). у 1970-х ро-
ках було видано державні стандати (ГОсТи): 
«унифицированные системы докумен тации. 
сис тема организационно-распорядитель ной до-
ку ментации. Формуляр-образец», «унифи ци  ро-
ванные системы документации. система орга-
ни зационно-распорядительной документации. 
Тре бования к оформлению документов», «уни-
фи цированные системы документации. система 
организационно-распорядительной документа-
ции. Основные положения». Видана у 1974 р. 
«Единая государственная система делопроиз-
водства» містила розділ «Подготовка служебных 
документов», до складу якого входив параграф 
«унификация документов».

у 1980-і роки було видано ГОсТи «уни фи-
цированные системы документации. Термины и 
определения», «унифицированные системы до-
кументации, используемые в Асу» та перегля-
нуто названі стандарти 1970-х років. Зокрема, 
з організаційно-розпорядчої документації на-
був чинності ГОсТ 6.38-90 «унифицированные 
системы документации. система организацион-
но-распорядительной документации. Требования 
к оформлению документов» (1990), було опублі-
ковано збірник форм «унифицированная система 
организационно-распорядительной документа-
ции. унифицированные формы, инструктивные 
и методические материалы по их применению» 
(ВНДіДАс, 1980 р.). у сРсР до 1991 р. склали-
ся і функціонували 16 міжгалузевих уніфікова-
них систем документації загальносоюзного зна-
чення, були чинними 27 державних стандартів 
на усД та 26 загальносоюзних класифікаторів 
техніко-економічної інформації. Всього було 
уніфіковано понад 4,5 тис. форм документів. у 
1982 р. ВНДіДАс опублікував методичні реко-
мендації «унификация текстов управленческих 
документов», а 1991 р. на заміну ЄДсД ця ін-
ституція видала розробку «Государственная сис-
тема документационного обеспечения управле-
ния. Ос новные положения. Общие требования к 
доку ментам и службам документационного обес-
печения», яка містила положення про уніфікацію 
і стандартизацію управлінських документів.

В україні в 1960–1980-х роках уніфікацією 
службових документів переважно займалися об-
ласні архіви, які видавали методичні рекомен-
дації щодо впровадження державних стандартів 
сРсР з уніфікації, зокрема на організаційно-роз-
порядчу документацію, примірні інструкції з ді-
ловодства в різних сферах соціальної діяльності. 
Певні аспекти уніфікації організаційно-розпо-
рядчих документів були вже закладені в інструк-
ціях з діловодства у виконкомах районних Рад 
депутатів трудящих уРсР (1950) та у виконко-
мах сільських, селищних Рад депутатів трудя-
щих уРсР (1971). Архівні установи республіки 
повинні були контролювати стан організації ді-
ловодства у межах своїх повноважень, особливо 
після передавання їх у 1960 р. з системи МВс 
у підпорядкованість Архівного управління при 
Раді Міністрів уРсР.

Після підготовки проекту ЄДсД у 1970 р., 
його було спрямовано у республіки для надан-
ня зауважень і пропозицій. Зокрема, такі про-
позиції надійшли від Архівного управління 
уРсР, Президії АН уРсР, Міністерства охорони 
здоров’я уРсР, Міністерства фінансів уРсР та 
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ін31. З виданням ЄДсД в українській РсР роз-
горнулася активна організаторська робота щодо 
її впровадження в практику роботи міністерств і 
відомств республіки. Зокрема, урядом республі-
ки було видано нормативно-правовий акт про 
впровадження державних стандартів на орга-
нізаційно-розпорядчу документацію та затвер-
джено «Примірну інструкцію по діловодству 
в міністерствах і відомствах української РсР 
та виконавчих комітетах місцевих Рад депута-
тів трудящих» (1975). Питання впровадження 
ЄДсД в республіці активно обговорювалися на 
сторінках журналу «Архіви україни». Всього ж 
за період з 1958 р. по 1991 р. на сторінках цього 
часопису питанням уніфікації та стандартизації 
документів й практиці оформлення різних ви-
дів документів було опубліковано 28 статей32. 
Окремими публікаціями виходили альбоми уні-
фікованих форм документів, зокрема, у 1983 р. 
був виданий альбом уніфікованих форм органі-
заційно-розпорядчих документів Міністерства 
місцевої промисловості уРсР. Видавалися також 
практичні посібники з діловодства та секретар-
ської справи. Особливо слід відзначити попу-
лярний посібник О. Фельзера і М. Місермана 
«Делороизводство», що витримав три видання 
(Київ; 1977, 1987, 1988 роки). у 1960-і роки було 
зроблено спробу розробити певні наукові підхо-
ди до уніфікації службових документів (зокрема, 
з метою скорочення кількості видів та типізації 
облікової й звітної документації) українською 
філією науково-дослідного інституту планування 
і нормативів при Держплані сРсР у м. Києві, а 
також цією філією розроблено відомчі класифі-
катори питань діяльності декількох галузей про-
мисловості33.

Консультаційну і методичну роботу щодо за-
стосування уніфікованих підходів до створен-
ня службових документів здійснював з 1985 р. 
Республіканський організаційно-методичний ка бі-
нет з діловодства (створений Головархівом украї-
ни та Центральним державним архівом Жовт не-
вої революції, вищих органів державної влади і 
органів державного управління уРсР). На базі 
кабінету Головархів уРсР проводив наради і семі-
нари працівників служб діловодства і відомчих 
архівів установ, заняття Республіканських курсів 
під вищення кваліфікації керівних працівни ків і 
спеціалістів народного господарства, зокрема при-
свячені уніфікації службової документації.

1990-і–2010-i рр. серед перших у незалеж-
ній україні нормативно-правових актів, що 
враховували вимоги до уніфікації службових 
документів була розроблена фахівцями відді-

лу формування Національного архівного фонду 
та діловодства Головархіву україни «Примірна 
інструкція з діловодства у міністерствах, інших 
центральних органів виконавчої влади, Ради мі-
ністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади» (затверджена поста-
новою Кабінету Міністрів україни від 17 жов-
тня 1997 р. № 1153). іншим таким актом, спря-
мованим на уніфікацію службових документів, 
став підготовлений цим розробником «Перелік 
типових документів, що утворюються в діяль-
ності органів державної влади та місцевого са-
моврядування, інших установ, організацій і під-
приємств, із зазначенням термінів зберігання 
документів» (затверджений 20 червня 1998 р. 
наказом Головархіву україни № 41, зареєстрова-
ний Міністерством юстиції україни 17 вересня 
1998 р.).

Першим нормативним документом зі стандар-
тизації документації в україні був ДсТу (1995), 
що визначав побудову формуляра-зразка доку-
ментів сфери зовнішньої торгівлі (ДсТу 3239–
95 «Документація у сфері зовнішньої торгівлі. 
Формуляр-зразок»). Потреба здійснення това-
рообігу із закордоном потребувала гармонізації 
документації із міжнародними стандартами на 
документацію у цій сфері і в даному випадку з 
ISO 8439:1990 «Documentation in the sphere of 
foreign trade. Layout key».

у 1997 р. Держстандартом україни на заміну 
«Общесоюзного классификатора управленчес-
кой документации» (ОКуД) було опубліковано 
«Державний класифікатор управлінської до-
кументації» (ДК 010–96). у подальшому було 
прийнято два стандарти, розроблені Державним 
науково-дослідним інститутом інформатиза-
ції і моделювання економіки, що визначили за-
гальні засади розроблення уФД і створення 
усД – ДсТу 3843–99 «Державна уніфікована 
система документації. Основні положення» та 
ДсТу 3844–99 «Державна уніфікована система 
документації. Формуляр-зразок. Вимоги до по-
будови».

На заміну радянського стандарту на організа-
ційно-розпорядчу документацію (ГОсТ 6.38–90) 
у 2003 році Держспоживстандарт україни ви-
дав підготовлений уНДіАсД ДсТу 4163–2003 
«Державна уніфікована система документації. 
уніфікована система організаційно-розпорядчої 
документації. Вимоги до оформлювання доку-
ментів». у 2004 р. уНДіАсД опублікував ме-
тодичні рекомендації щодо застосування цього 
стандарту, а в 2006 р. – «Збірник уніфікованих 
форм організаційно-розпорядчих документів»34.
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З 2007 р. по 2010 р. Держкомархів разом із 
уНДіАсД здійснював перегляд «Переліку ти-
пових документів…» і його оновлена редакція 
була затверджена наказом Міністерства юсти-
ції україни від 12.04.2012 р. № 578/5 з назвою 
«Перелік типових документів, що створюються 
під час діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, інших установ, під-
приємств та організацій, із зазначенням стро-
ків зберігання документів». Потребували пе-
регляду й інші керівні документи з уніфікації. 
Держкомархівом україни на заміну «Примірної 
інструкції з діловодства…» було розроблено 
«Ти пову інструкцію з діловодства в централь-
них органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Ав то номної Республіки Крим, місцевих орга-
нах виконавчої влади» (затверджена постановою 
Ка бінету Міністрів україни від 30 листопада 
2011 р. № 1242).

уНДіАсД впродовж 2010–2011 рр. було роз-
роблено концепцію перероблення структури 
та змісту Державного класифікатора управлін-
ської документації (ДКуД). у подальшому цим 
інститутом було підготовлено нову редакцію 
змісту класу 02 «Організаційно-розпорядча до-
кументація» ДКуД, затверджену Міністерством 
економіки і торгівлі україни наказом № 885 від 
28.06.2014 р. Нині в уНДіАсД розробляються 
зміни змісту інших класів цього класифікатора. 
Також тут було опрацьовано тему «уніфікація га-
лузевої документації в сучасній україні», осно-
вні результати якої було опубліковані в журналі 
«Архіви україни»35.

Нині в україні через рекомендаційний харак-
тер державних стандартів стандартизацію як за-
сіб уніфікації для більшості міжгалузевих (уп-
равлінських) та галузевих систем документації 
(їх підкласів, окремих груп) не застосовують. 
Зазначені уніфіковані форми документів та мето-
дики їх застосування реєструють як нормативно-
правові акти і публікують в «Офіційному віснику 
україни».
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тетяна Гаращук

стАновЛЕння тА ДіяЛьність воЛИнсьКоГо ДворянсьКоГо 
ДЕпутАтсьКоГо ЗіБрАння: ДіЛовоДнИЙ АспЕКт 

(кін. XVIII – поч. хх ст.)

у статті проаналізовано становлення, діяльність, склад та функції Волинського дворянського депутатського 
зібрання (кін. XVIII – поч. хх ст.). З’ясовано, що його створення відбувалося за зразком загальноімперських 
зібрань, але мало свої регіональні особливості, які були пов’язані з поступовим приєднанням та ліквідацією 
відмінностей у соціальному та адміністративному устрої. 

Ключові слова: Волинське дворянське депутатське зібрання, сенат, Герольдія, предводитель дворянства, 
експедиції, ревізійні комісії.

фіксувалися, з’ясовувалися та контролювалися 
щоденні дворянські справи.

Дворянські депутатські зібрання – це форма 
станової організації дворян Російської імперії, 
що була закріплена законодавчо «Жалованною 
грамотою дворянству» 1785 р. (далі – Грамота)4. 
Грамота встановила й зміцнила правовий, со-
ціальний та політичний статус дворянства, під-
твердивши й розширивши його станові права та 
привілеї. Вперше було регламентовано структу-
ру, функції, корпоративні права й напрями функ-
ціонування дворянських інституцій.

становлення та сутність функціонування 
дворянських депутатських зібрань на терито-
рії українських земель має низку особливостей 
та закономірностей. Особливо це стосується 
ВДДЗ, яке було утворено внаслідок розпаду Речі 
Посполитої та включення волинських земель до 
складу Російської імперії. На кінець XVIII ст. 
польські загальнодержавні інституції були роз-
пущені, і на волинські землі поширився адміні-
стративно-територіальний устрій Росії, запрова-
джувалися загальноросійські «учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи» 
(далі – учреждения) (1775 р.), які встановлюва-
ли основи місцевої системи управління та суду за 
російським взірцем. хоча проект «учреждений» 
передбачав те, що зазначений закон не мав діяти 
в Прибалтиці, україні та у сибіру, проте в затвер-
дженому тексті такої примітки не було. Але вар-
то відмітити, що «учреждения» в цих регіонах 
спочатку не діяли. Тільки в 1782 р. був виданий 
спеціальний акт про набуття ними чинності на 
території україни5.

іменним указом сенату від 5 липня 1795 р. 
було утворене Волинське намісництво та визна-
чені губернське і повітові міста. Через два роки 

На сучасному етапі увага вітчизняних та зару-
біжних науковців значною мірою зосереджена на 
вивченні дворянських корпоративних інституцій, 
одним із яких є дворянські депутатські зібрання. 
Проте залишається недослідженою організація 
діловодства в зазначених станових установах, 
що функціонували в україні з кінця XVIII ст. до 
1917 р., завдання та функціонування яких від-
різнялося від аналогічних на суто російських 
землях. Діяльність дворянських депутатських зі-
брань, зокрема Волинського, (далі – ВДДЗ) слід 
вивчати з точки зору інкорпорації місцевої при-
вілейованої шляхти до дворянства Російської ім-
перії.

З’ясуванню ролі й місця Волинського дво-
рянського зібрання в системі органів влади при-
свячено роботу л. Казначеєвої, яка дослідила 
повноваження, еволюцію структури та склад цієї 
станової інституції з точки зору соціоетнічного 
походження й конфесійної належності її членів, 
напрями діяльності зібрання, визначила його 
місце в системі російського державного механіз-
му, але залишила поза увагою документознавчі 
аспекти теми1.

соціополітичний та економічний аналіз си-
туації в контексті українсько-польських націо-
нальних відносин в україні висвітлено в роботах 
французького дослідника Д. бовуа2.

Досі не втратили наукової цінності праці фа-
хівців-практиків М. Варадінова, В. Вельдбрехта, 
в яких уперше були розроблені засади теорії діло-
водства – фундаментальних знань про документи 
та особливості їхнього створення й оформлення 
залежно від сфери функціонування в управлінні3.

Джерельною базою для нашого досліджен-
ня є діловодна документація Волинського дво-
рянського депутатського зібрання (ф. 146 Дер-
жавного архіву Житомирської області), у якій © Тетяна Гаращук, 2015
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створено Волинську губернію на чолі з губерна-
тором у складі 12 повітів6.

Організувавши російське дворянство тери-
торіально – по губерніях та повітах, Грамота 
надала йому право мати власні представницькі 
корпоративні інституції – дворянські зібрання, 
депутатські зібрання, предводителів дворянства 
та дворянські опіки. Оскільки основним пред-
ставницьким органом російського привілейо-
ваного стану стало дворянське зібрання, таке ж 
було організоване і у Волинській губернії, за ро-
сійським взірцем. Перше губернське дворянське 
зібрання, що мало сприяти пришвидшенню пе-
реходу польської шляхти у російське дворянство, 
відбулося у кінці липня 1796 р. і передувало уро-
чистому відкриттю Волинського намісництва7.

Губернському дворянському зібранню, як 
зазначено у Грамоті, надавалось значення юри-
дичної особи, оскільки дозволялось мати свою 
печатку, обирати секретаря, створювати свою 
особливу дворянську касу, що складалася з 
обов’язкових та добровільних внесків, мати свій 
архів та будинок для зборів8.

Згідно з Грамотою була встановлена посада 
«дворянський депутат» та «губернський пред-
водитель». Як зазначає А. ільїн, губернські і 
повітові предводителі дворянства були вищим 
одноосібним виконавчо-розпорядчим органом 
місцевих дворянських корпорацій. Першою ви-
никла посада повітового предводителя в 1766 р., 
а посада губернського предводителя офіційно 
з’явилася лише в 1785 р.9. Депутати від повітів 
під головуванням губернського предводителя 
дворянства складали дворянське депутатське зі-
брання губернії. Це була невід’ємна складова 
частина загального губернського дворянського 
зібрання.

слід зазначити, що виключно сенат здійсню-
вав охорону та посвідчення прав і привілеїв усіх 
станів. Він розглядав справи про докази стано-
вих прав окремих осіб, перехід з одного стану в 
інший, перевіряв докази і надавав права на во-
лодіння дворянськими привілеями, на почесні 
титули князів, графів, баронів, видавав грамоти, 
дипломи та інші акти, що засвідчували ці права, 
складав герби, гербовники дворянських родин. З 
1832 р. на нього було покладено функцію зара-
хування до почесного громадянства (особистого 
й спадкового) та видавання відповідних грамот 
і посвідчень. сенат здійснював також контр-
оль за діяльністю дворянських депутатських зі-
брань. усі зазначені функції до 1848 р. здійсню-
валися Герольдією, її справи проходили через 
перший департамент. Після утворення у 1848 р. 

Департаменту герольдії йому було передано усі 
справи, що стосувалися дворянства та почесних 
громадян10.

Дворянські депутатські зібрання з юридич-
ної точки зору були постійними колегіальними 
робочими органами загальногубернських стано-
вих корпорацій, наділеними спеціальною ком-
петенцією, чітко встановленою в законодавстві 
та підзвітні безпосередньо сенату11. Навіть те, 
що в 1865 р. вийшла свого роду примітка в за-
конодавстві такого змісту: «дворянские депутат-
ские собрания не имеют постоянных заседаний, 
а созываются лишь тогда, когда поступившие 
дела потребуют коллегиального обсуждения, по 
назначениям губернского предводителя» – не 
позбавило депутатські зібрання їхнього первин-
ного статусу12. Але це ніяким чином не стосу-
валося діяльності ВДДЗ, функції і повноважен-
ня якого, навпаки, зросли, внаслідок заборони 
Волинського губернського зібрання у 1862 р.

Протягом усього існування змінювалися 
статус, структура та функції ВДДЗ, що було 
пов’язано зі зміною політики уряду Російської 
імперії та безпосередньо особи імператора: від 
скасування інституту дворянських депутатських 
зібрань за правління Павла і до їх повного від-
новлення та надання їм ширшої компетенції при 
царюванні Олександра і та Миколи і. проте не-
змінною була основна функція – надання або 
підтвердження статусу дворянина. Як зазначає 
М. бармак, відповідно до російського законодав-
ства основними умовами для надання польським 
шляхтичам новоприєднаних територій статусу 
російського дворянина були наявність офіцій-
ної грамоти про шляхетство та наявність маєтку, 
землі і власних селян-кріпаків. Власне, перерахо-
ване стосувалося й російських дворян13.

у той же час, перед урядовими колами 
Російської імперії виникла проблема необхіднос-
ті офіційного визнання легітимацій, отриманих 
від дворянських депутатських зібрань значною 
частиною шляхти. Правомірність надання дво-
рянства ні в кого не викликала сумнівів, коли 
йшлося про власників нерухомості та спадкових 
землевласників. Але, коли дійшла черга до ви-
знання дворянських прав за дрібною шляхтою, 
яка була неоднорідною і переважно безземель-
ною, то відповідно до російського законодавства 
ця частина правобережного суспільства отрима-
ти дворянство могла у виняткових випадках.

Коли перед російською владою постала необ-
хідність підтвердження дворянських прав зна-
чної частини шляхти, яке здійснили дворянські 
депутатські зібрання, то довелося вживати не-
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гайних заходів, щоб запобігти узаконенню при-
належності до дворянства дрібної шляхти. Для 
цього центральна влада створювала спеціальні 
установи. Здебільшого це були ревізійні комісії 
повітового і губернського рівнів. Вони переві-
ряли функціонування дворянських депутатських 
зібрань, їхнє діловодство, правомірність рішень 
і виданих ними документів, з’ясовували достат-
ність та достовірність представлених шляхтича-
ми доказів на підтвердження своїх дворянських 
прав тощо. Проаналізувавши діяльність цих ін-
ституцій, науковці зазначають, що її підсумком 
стала декласація величезної кількості правобе-
режної шляхти, яка не змогла підтвердити свій 
статус і втратила не тільки політичну та еконо-
мічну, а й часто особисту свободу14.

Французький дослідник взаємин польської 
шляхти Правобережної україни з російською 
владою Д. бовуа у своїй роботі наголошує, що 
саме волинська шляхетська еліта вела себе так, 
наче перехід у російське підданство майже нічого 
не змінив. Це віддзеркалювалося і в діловодстві. 
Як приклад він наводить лист губернського мар-
шала волинського дворянства Ворцеля міністру 
внутрішніх справ Російської імперії Кочубеєві 
5 січня 1804 р. уперше, зазначає Д. бовуа, в «офі-
ційному діловодстві» текст написано двома мо-
вами: лівий стовпчик російською, правий – поль-
ською, що виразно відображає амбіції й ілюзії 
шляхетської еліти15.

Волинські депутати до доказів дворянського 
походження ставилися не прискіпливо і часто 
обходили російські вимоги, вважаючи основним 
доказом свідчення дванадцяти осіб. Внаслідок 
таких порушень, виявлених у травні 1818 р., 
Герольдія наказала Волинському дворянському 
депутатському зібранню вилучити з родовідної 
книги сумнівних шляхтичів, визнаних лише за 
свідченнями дванадцяти осіб «ревізькими сказка-
ми» та метриками. Реакцією зібрання й сусідніх 
правобережних дворянських зібрань стали чис-
ленні звернення до Герольдії та сенату у 1821–
1823 рр. Губернські предводителі наполягали на 
законності надання дворянських прав за свід-
ченням лише дванадцяти шляхетних осіб. Крім 
того, вони вказували на недоречність вимагання 
Герольдією таких підтверджень шляхетного по-
ходження, як сеймові ухвали та королівські при-
вілеї, оскільки ці документи у багатьох випадках 
були знищені. Дворяни просили Олександра і 
підтвердити чинність польських законів у краї 
та засудити Герольдію, що не визнавала шля-
хетне походження тих, хто доводив його поль-
ськими чинами. Відповідно були прирівняні до 

російських лише ті польські чини, власники яких 
служили у війську Варшавського герцогства, що 
склали потім війська Царства Польського16.

Отже, оголосивши дворянство найвищим ро-
сійським станом, підтвердивши його права та 
привілеї, кодифікатори лише юридично закрі-
пили його панівні позиції в системі феодально-
абсолютистської держави. Основою політичної 
й економічної могутності дворянства було воло-
діння землею, кріпаками й особливе становище, 
котре ті, як «служилий» клас, займали в механіз-
мі державної влади. Державна служба виступає 
одним із потужних джерел поповнення його лав. 
Але, незважаючи на те, що відбувся процес кон-
солідації та його закріплення юридичними акта-
ми, дворянство так і не стало єдиним.

Докладніше вивчення дворянських корпора-
цій, як зазначає с. сухомлина, розкриває безліч 
проблем. структура дворянського самоврядуван-
ня була нелогічною: не було передбачено вико-
навчі органи й внутрішню ієрархію, дворянські 
депутатські зібрання підлягали сенату, дворян-
ська опіка, фінансована за рахунок дворянських 
корпорацій, – повітовому суду. Повітові пред-
водителі дворянства не залежні у своїх діях від 
губернського, і не ясно, яким чином і кому вони 
підзвітні. Компетенція дворянських зібрань ви-
значена декларативно – «совещание о пользах 
и нуждах»17. Єдина сфера відповідальності дво-
рянського самоврядування – складення та веден-
ня губернської родовідної книги. Але й у цьому 
питанні останнє слово належить сенату, а дво-
рянські зібрання могли лише вимагати прочитан-
ня протоколу засідань дворянських депутатських 
зборів.

Дійсно, на момент утворення зазначених по-
сад у законах Російської імперії ніяким чином 
не визначались взаємини між губернськими та 
повітовими предводителями дворянства. лише 
28 червня 1808 р. було видано указ сенату «О 
запрещении губернским предводителям дворян-
ства принимать жалобы от дворян друг на друга» 
про те, що повітові предводителі дворянства ви-
конують свої обов’язки та відповідають за власні 
дії без участі губернського предводителя, якому 
«обязаны уездные одними токмо сведениями ка-
сательно общего по губернии о дворянах и о их 
имении положения и распоряжения, а ответом 
не иначе как по особому токмо от правитель-
ства возложению какого-либо разбора»18. указом 
сенату «О дозволении губернским и уездным 
предводителям дворянства отлучаться из горо-
дов», що був виданий 31 січня 1827 р., наголошу-
валося, що підзвітність повітових пре дводителів 
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губернським є неприпустимою, ос кільки вони 
призначаються на обрані посади за результатами 
спільних виборів. В цьому ж указі зазначалось, 
що дворянські депутатські зібрання «не быв мес-
том начальственным для предводителей не могут 
им насылать ни предписаний, ни указов»19. у той 
же час губернський предводитель дворянства, 
згідно з Положенням від 6 грудня 1831 р., офі-
ційно вважався другою особою в губернії після 
губернатора20.

Як стверджує П. Зирянов21, дослідник соці-
аль ної структури місцевого управління Ро-
сій ської імперії 1861–1914 рр., у всіх списках 
гу бернського керівництва предводитель зна-
ходився на другому місці після губернатора і 
входив до складу майже всіх губернських між-
відомчих присутствій. Цим він заперечив думку 
П. За йон чковського, який вважав, що друге місце 
в губернській ієрархії  займав віце-губернатор. 
П. Зирянов зазначає, що роль повітового пред-
водителя дворянства теж постійно зростала: від 
особи, що вирішувала внутрішні справи свого 
стану до центральної фігури в повітовій адміні-
страції. На початок хх ст. під його головуванням 
опинилось близько двадцяти різноманітних при-
сутствій, комісій, комітетів та попечительств.

Дворянською Грамотою не регламентувалися 
взаємини дворянських депутатських зібрань з 
іншими губернськими установами. Відтак ука-
зом від 30 квітня 1806 р. депутатські зібрання 
зрівнювались у своїх правах з основними адміні-
стративними, судовими, фінансовими та іншими 
губернськими одиницями. В документі підкрес-
лювалось, що у своїх діях депутатські зібрання 
ні від кого не залежать, окрім сенату, тому на-
казовий тон у спілкуванні з ними інших установ 
заборонявся22.

Російське самодержавство намагалося врегу-
лювати соціальний склад учасників дворянських 
зібрань, зокрема, й кандидатів на посади, врахо-
вуючи місцеву традицію приєднаних західних 
губерній. Згідно з травневим указом 1795 р., на 
державні посади слід було обирати лояльних, 
«непохитно вірних» місцевих землевласників, 
які мали чини, отримані на польській службі, 
доки заслужать російських. із метою залучен-
ня російських чиновників на службу в західних 
губерніях, російський уряд указом сенату від 
5 червня 1857 р. надав генерал-губернаторам 
вказаних територій 50 тис. рублів у рік із держав-
ного казначейства, щоб ті виплачували одноразо-
ві винагороди зразковим чиновникам23.

Довгий час був невизначеним статус депутатів 
дворянських депутатських зібрань. Відповідно 

до указу сенату від 13 березня 1815 р. депутатів, 
що складають губернську родовідну книгу, ста-
ли вважати такими, які перебувають на дійсній 
службі. Дозволялося представляти їх до нагоро-
ди орденом святого Володимира, незважаючи на 
тимчасовість служби24. В указі сенату від 19 лю-
того 1820 р. знову було порушене питання про 
депутатські чини, але воно залишилось відкри-
тим, оскільки «неопределенны классы депута-
там, то и вопрос в каком классе их считать, есть 
излишним»25.

ВДДЗ та предводитель у своєму складі мали 
канцелярію, до якої входили секретарі дворян-
ства, «письмоводителі», столоначальники, бух-
галтери та інші канцелярські службовці. Однією 
з основних функцій канцелярії залишалася діло-
водна, тобто організація процесів роботи з доку-
ментами. склад канцелярії залежав пропорційно 
від кількості справ, що були в неї на розгляді.

Волинський предводитель дворянства, князь 
М. імеретинський, котрий вивчав протоколи за-
значеного зібрання, наводить відомості про його 
роботу. Отже, згідно з правилом, яке складало-
ся з десяти пунктів (станом на 1801 р.), зібран-
ня мало засідати щодня від 8 до 13 години. На 
дубенського маршала (предводителя) покладав-
ся контроль за оформленням відповідних книг. 
Передбачалася сплата внесків для потреб кан-
целярії. Зібрання мало повноваження видавати 
посвідчення (патенти)26. Протоколи до 1811 р. не 
підписувались ні депутатами, ні секретарем. З 
1811 р. депутати почали ставити підписи під про-
токолами. З 1834 р. на документах з’являється 
підпис «поветчика», з 1837 р. – секретаря та екс-
педитора. Отже, починаючи з 1837 р. канцеля-
рію дворянського депутатського зібрання було 
поділено на експедиції. Це пов’язано з тим, що 
в травні 1832 р. були затверджені правила про 
розподіл Герольдії за експедиціями та порядок 
діловодства в них. складалася Герольдія з ге-
рольдмейстера та трьох його товаришів, відпо-
відно існувало три експедиції. До складу Першої 
експедиції входили два секретаря. Вони займа-
лась виготовленням грамот і гербів, складенням 
дворянських родоводів, видаванням дворянам 
родовідних, свідоцтв на дворянство, ревізією 
«определєній» дворянських депутатських зі-
брань. Друга експедиція складалася з одного се-
кретаря, займалася нагородженням чиновників, 
присвоєнням чинів. Третя експедиція теж мала 
одного секретаря і займалася виданням паспор-
тів чиновникам та прийняттям у підданство іно-
земців. справи в Герольдії ділилися на три роз-
ряди: перший – про зачислення до дворянства та 
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герби; другий – про призначення, переміщення 
та звільнення чиновників, що підзвітні безпосе-
редньо сенату; третій – про ревізію «определє-
ній» дворянських депутатських зібрань27.

Про склад, функції і роботу зі службовими до-
кументами ВДДЗ йшлося на засіданні 10 червня 
1836 р., де розглядалося питання про покращен-
ня діловодства (після того, як ревізійна комісія 
зробила серйозні зауваження з приводу ведення 
протоколів, формування справ тощо). Як зазначе-
но у документі, «главным предметом собрания 
должно быть аккуратное движение всех дел в нём 
производящихся, чтобы они были исполняемые 
законною исправностию без малейшей медлен-
ности»28. З цією метою планувалося вдоскона-
лити склад канцелярії та зобов’язати чиновників 
чітко виконувати свої посадові обов’язки29.

Очолював канцелярію ВДДЗ секретар, ти-
тулований радник. Йому підпорядковувалися 
всі канцелярські працівники, окрім експедиції, 
яка готувала справи для відправки в комісію на 
ревізування. На секретаря покладались «секре-
тарские обязанности законами определённые, 
которые он исполнять должен». Річне жалування 
секретаря станом на 1836 р. складало 1000 ру-
блів асигнаціями.

Як уже зазначалося, канцелярію було поділе-
но на експедиції. Перша експедиція – журналь-
на, до складу якої входив реєстратор. із-поміж 
його обов’язків значилось: а) реєстрація вхідних 
документів; б) передавання її експедиторам під 
розпис; в) реєстрація та відправка всієї вихідної 
документації із записом в розносну книгу; г) за-
писування в настільні реєстри «резолюции на 

Загальна схма структури ВДДЗ.
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деланные доклады по определениям сего собра-
ния». Жалування реєстратора становило 300 ру-
блів на рік асигнаціями. Окрім реєстратора в цій 
експедиції було два журналісти з річним жалу-
ванням по 400 рублів асигнаціями кожному. До 
їх обов’язків входило «писать набело в журналы 
по сделанным докладам, отмечать когда именно 
по оным вышли отпуски»30.

Друга експедиція – протокольна. Їй належали 
всі справи, починаючи з 1829 р. і ті дворянські 
справи, що поновлювали своє дворянське похо-
дження та зараховували свій рід до попередніх 
«определєній». справи до 1829 р. передавалися 
в архів. Нові справи про дворянське походження 
необхідно було відправляти в сенатську комісію. 
Обов’язки другої експедиції: а) з нових справ 
готувати «черновые доклады»; б) готувати чи-
стові варіанти протоколів та виписок із них для 
видавання дворянам. у другій експедиції було 
призначено одного експедитора, який мав отри-
мувати жалування 600 рублів на рік та двох по-
мічників з окладом 300 рублів кожному.

Третя експедиція йменувалася сенатською. 
До неї належали «все дела, возникшие по прось-
бам дворян или по указам Правительствующего 
сената по Герольдии»31. Ця експедиція поклика-
на була вести особливий настільний реєстр для 
запису указів Правлячого сенату по Герольдії 
та пропозицій губернаторів, що стосувалися не-
повнолітніх дворян. Обов’язки керуючого цієї 
експедиції: а) відправляти справи на ревізію до 
сенату; б) готувати від імені зібрання відзиви 
та вимоги до справ у різні присутственні місця. 
Жалування експедитора становило 600 рублів на 
рік. На допомогу йому призначалися два писарі з 
річним окладом по 300 рублів кожному.

Окремо на засіданні розглядалося питання 
про стан архіву. Зазначалось, що там мали збе-
рігатися усі завершені справи про дворянське 
походження, протоколи про затвердження і про 
зарахування до дворянського стану до 1829 р. 
Обов’язки архіваріуса: а) проставляти на справах 
про дворянське походження нові порядкові номе-
ри в алфавітному порядку з точною вказівкою на 
прізвище, слідкувати за переміщенням родів з 
однієї частини родовідної книги в іншу та роби-
ти відмітки про це; б) передавати справи з архіву 
в експедицію, яка відправляє їх в ревізійну комі-
сію; в) готувати самому ці справи на відправку у 
той час, коли відсутній експедитор, а якщо екс-
педитор на місці, то виступати в ролі його поміч-
ника. На допомогу архіваріусу призначався один 
канцелярист, який мав допомагати не лише в ар-
хіві, але й знаходитися «за столом экспедиции». 

Жалування першого складало 600 рублів, друго-
го – 300.

Для пересилання справ на ревізію передбача-
лося створення четвертої експедиції, яка мала: 
а) готувати на відправку протоколи, журнали, 
оригінальні документи чи копії, а також родо-
відні книги і посімейні списки; б) справи про 
дворянське походження в належному стані пред-
ставляти в дворянське зібрання для подальшої 
відправки їх у ревізійну комісію. До складу екс-
педиції мали входити керуючий (із жалуванням 
700 рублів асигнаціями на рік) та чотири поміч-
ники (два старші та два молодші з окладами по 
400 та 300 рублів відповідно), які мали розгляда-
ти «определєнія» і робити по них доповіді. 

На цьому ж засіданні було відновлено не-
щодавно ліквідовану посаду перекладача (з жа-
луванням в 600 рублів), який мав перекладати 
документи про дворянське походження для від-
правки в ревізійну комісію та Герольдію з поль-
ської мови на російську32. Завершилось засідання 
розглядом фінансового питання33. ухвали засі-
дання від 10 червня 1836 р. негайно почали впро-
ваджуватись. Так, уже 11 червня був прийнятий 
на посаду у зібрання перекладач34.

Цікавою є доповідь секретаря дворянства, 
який зазначає, що в наявності є 13 чоловік поза 
штатними, а ще перекладач при родовідній кни-
зі, про яких на засіданні від 10 червня 1836 р. не 
згадувалося. Депутати ухвалили рішення, щоб 
секретар розподілив їх за експедиціями35.

свідченням того, що в зібранні розпочалося 
організування діловодства, була доповідь архіва-
ріуса, який виявив недостачу документів у дея-
ких справах; документи, що не були розглянуті 
та незадовільний фізичний стан протокольних 
книг. Зібрання вирішило усунути недоліки в ор-
ганізації діловодства, нерозглянуті документи 
«представить на особое постановление», витре-
бувати документи, яких не вистачало, а «книги 
протокольне починить, перешнуровать, опеча-
тать и подписать»36.

Поділ на експедиції у Волинському дворян-
ському депутатському зібранні існував до почат-
ку 40-х років хіх ст. Починаючи із 50-х років, 
зазначена канцелярія, як і аналогічна служба ін-
ших зібрань, була поділена на столи. Наприклад, 
у 1846 р. канцелярія Волинського депутатського 
зібрання складалася з таких посадовців:

1. секретар дворянства – колезький реєстра-
тор;

2. Архіваріус – губернський секретар;
3. Помічник архіваріуса – колезький секретар;
4. Реєстратор – колезький секретар;
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5. Перекладач – колезький реєстратор;
6. столоначальник першого столу – колезький 

реєстратор, що мав трьох помічників та писаря;
7. столоначальник другого столу – губерн-

ський секретар, до мав помічника, двох писарів 
та «приходо-расходчика»;

8. столоначальника третього столу – колезь-
кий реєстратор, що мав одного помічника та пи-
саря.

9. столоначальника четвертого столу, при яко-
му знаходився писар37.

Переглядаючи журнал засідань за 1837 р., 
знаходимо рапорти канцелярських працівників 
про відпустку та виплату жалування (яке було 
трохи меншим, порівняно із затвердженим). 
Зустрічаємо відомості, що воно видавалося із 
суми, яка збиралася на родовідну книгу і знахо-
дилася у предводителя дворянства. Видавалось 
жалування один раз на півроку38.

Також є додаткова інформація щодо експеди-
торів, яких було чотири: експедитор для переси-
лання справ на ревізію, експедитор для перевірки 
посімейних списків, експедитор з протокольної 
форми, що готував до слухання нові «прошенія» 
і оформляв протоколи, та експедитор, котрий 
впорядковував незавершені старі протоколи. 
Причому, до 1837 р. при зібранні працювало три 
експедитори, а посада четвертого експедитора 
впроваджена лише в липні 1837 р. у зв’язку з не-
обхідністю завершення та впорядкування справ 
про дворянське походження дворян Волинської 
губернії за 1835–1837 рр. та відправку їх на ре-
візію. На попереднього експедитора покладалися 
зобов’язання щодо впорядкування незавершених 
справ і створення необхідних протоколів, про що 
нам відомо з «предложенія» предводителя дво-
рянства від 18 травня 1837 р. № 364, а новий екс-
педитор мав приймати до розгляду нові справи 
та оформляти нові протоколи. Губернський пред-
водитель вимагав визначитися з цим розподілом 
у триденний строк, а коли справи та протоколи 
будуть оформлені належним чином, то обидва 
експедитори мають працювати разом над прото-
колами та акуратно опрацьовувати нові справи. 
Контроль над цим був покладений на депутатів 
Волинського дворянського зібрання39.

Цікавим є слухання від 27 лютого 1841 р., на 
якому розглядалося питання про «беспорядки 
по канцелярии». Депутати визнали за необхідне 
встановити чергування у зібранні, яке б покра-
щило приймання вхідних документів і зберіган-
ня справ. у цій постанові подано графік роботи 
депутатів та канцелярських працівників, які по-
винні з’являтися зранку о 8 год. та працювати до 

14 год. Після обіду працювати з 17 до 20 год. ве-
чора. у попередні роки зібрання працювало з 8 
до 14 год. Робочий день збільшився у зв’язку зі 
зростанням обсягу роботи, чому сприяли постій-
ні ревізійні комісії різних рівнів.

Черговий повинен був «вести записку о яв-
ном выходе всякого чиновника и канцелярского 
служителя». Якщо за ким-небудь буде помічена 
«неаккуратность и оплошность», то присутствіє 
поступить з винними «по строгости законов»40. 
у дворянських депутатських зібраннях, як і в ін-
ших державних і станових установах, панували 
бюрократизм, корупція, надзвичайна повільність 
у розгляді справ. Зазвичай робота з упорядкуван-
ня документації у зібраннях активізувалася після 
перевірок та зауважень ревізійних комісій.

у 1840 р. у Києві було створено Центральну 
ревізійну комісію для розгляду дій дворянських 
депутатських зібрань Київської, Волинської та 
Подільської губерній на основі об’єднання трьох 
губернських ревізійних комісій41. Центральна 
ревізійна комісія знаходилась під безпосереднім 
наглядом генерал-губернатора. Йому щомісяця 
депутати складали звіти про виконання пропози-
цій зазначеної комісії. Центральна ревізійна ко-
місія мала право не лише ревізувати дії депутат-
ських зібрань трьох західних губерній, але могла 
також видавати свідоцтва про дворянство осо-
бам, справи яких перебували на ревізії42. Комісія 
функціонувала до січня 1845 р. Дії депутатських 
зібрань трьох губерній Південно-Західного краю 
й надалі залишались під наглядом і контролем, 
змінювалися лише органи ревізії.

Так, після ліквідації ревізійних комісій і до 
1861 р. всі постанови дворянських депутатських 
зібрань надсилались на ревізію в Департамент 
герольдії. З 1864 р. – на перевірку до губернсько-
го прокурора. Якщо він визнавав рішення депу-
татського зібрання неправильним, то надсилав 
справу в Департамент герольдії. у 1880 р. поса-
да губернського прокурора у Західних губерніях 
була ліквідована, тому справи про дворянське по-
ходження знову надсилалися до Герольдії43.

у зв’язку з ліквідацією Центральної ревізій-
ної і губернських комісій дворянські депутатські 
зібрання західних губерній одержали право ви-
давати особам, що поступали на службу, копії 
рішень про дворянське походження44. З 1859 р. 
депутатським зібранням дозволялось замість ко-
пій рішень видавати свідоцтва про дворянство на 
гербовому папері ціною 90 копійок45. Згодом пра-
ва депутатських зібрань у цьому напрямі ще біль-
ше розширилися. Якщо рішення депутатських 
зібрань уже були затверджені Департаментом 
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герольдії, то зібрання могли видавати грамоти на 
дворянство, зразок якої визначався законодавчо46.

Функціонування ВДДЗ, як корпоративного 
органу дворянського самоврядування, було на-
ближене до діяльності аналогічних установ ве-
ликоросійських губерній, хоча і мало певні осо-
бливості. Перш за все, ці особливості пов’язані 
з поступовою ліквідацією відмінностей у соці-
альному та адміністративному устрої колишніх 
польських територій. специфічність цього соці-
ального інституту та його діловодства зумовили 
особливості формування та організації здійснен-
ня його діловодних процесів.
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В статье проанализировано становление, деятельность, состав и функции Волынского дворянского депутат-
ского собрания (кон. XVIII – нач. хх вв.). Выяснено, что его создание происходило по образцу общеимперских 
собраний, но имело свои региональные особенности, которые были связаны с постепенным присоединением и 
ликвидацией различий в социальном и административном устройстве.

Ключевые слова: Волынское дворянское депутатское собрание, сенат, Герольдия, предводитель дворянства, 
экспедиции, ревизионные комиссии.

The article analyzes the foundation, activity, composition and functions the Volyn’ Noble Deputies Assembly (late 
XVIII – early XX centuries). It clarifies that creation of the Assembly was modeled due to to general imperial meetings, 
but had its own regional characteristics associated with the gradual accession and elimination of differences in social 
and administrative order.

Key words: the Volyn’ Noble Deputies Assembly, the Senate, the Heraldry, the Marshal of Nobility, expeditions, a 
revision commission.
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AN АUDIOVISUAL DOCUMENT – AUDIOVISUAL HERITAGE: 
CONCEPTS CORRELATION

The article is devoted to the urgent issue of definition of the concepts «audiovisual document», «audiovisual 
heritage» and their correlation, which is important for clarifying of the conceptual apparatus of audiovisual archival 
studies.
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phono-documents. At this time, within a number of 
disciplines of documentary communication cycle, 
occurred the formation of the very term as well as 
attempts to its interpretation. In soviet source and ar-
chival studies in linguistic turn was introduced the 
notion «cine-photo-phono-document»2 as generaliz-
ing to the concepts of «cinedocument», «photodocu-
ment» and «phonodocument» that since the edition 
of the «Brief Dictionary of Archival Terms» (1968) 
received the status of figurative and sound docu-
ments3.

In the 1980-ies, with the emergence of funda-
mentally new means for fixing the information trans-
mission and reproduction, including video record-
ing and, accordingly, a new type of a document – a 
videodocument, which a priori did not «frame» into 
the boundaries of the usual concept of «cine-photo-
phono-document», increased the efforts of special-
ists in finding the most appropriate term not only at 
the level of form, but also concerning its semantic 
content. Hence, published in 1983 terminological 
standard of records management and archival af-
fairs (GOST 16487-83 «Records Management and 
Archival Affairs. Terms and Definitions») fixed the 
term «audiovisual document», which is defined as a 
document that contains graphic and audio informa-
tion4.

Confirming that the institualization of this no-
tion took place in accordance with the general level 
and directions of scientific research in foreign ter-
minology studies is done by the fact that in 1983 
the International Organization for Standardization 
(ISO) developed international standard ISO 5127-
11-83 «Documentation and Information. Terms and 
Definitions. Part 11. Audiovisual Documents».

In the post-soviet period, the development of 
documents and archival studies stimulated the need 
to clarify the concept of «audiovisual document». 
However, in the first Ukrainian terminological 

In recent decades, takes place a growing scien-
tific interest to the problems of audiovisual archival 
studies, its philosophical and theoretical compre-
hending1 indicating positive developments in the 
course of its scientific and institutional framework. 
The momentum of this process was enhanced by the 
increasing importance of audiovisual documents in 
the formation and distribution of a new form of his-
torical memory with archives as main depositories 
of this memory.

Varied directions of researches and foundation of 
a new scientific discipline desperately need dynamic 
terminological support and conceptual «transparen-
cy» and consistency of terminology tools in audio-
visual archival studies.

Analyzing historiography of terminological re-
search, we should note that «audiovisual» field of 
conceptual and categorical apparatus for national ar-
chival studies has not been the object of special sci-
entific explorations yet. Paying tribute to the works 
of L. Prokopenko, S. Zozulya, O. Shcherbakova, 
which covered some terminological aspects, we 
have to recognize their failure especially in terms 
of overcoming the differences between the rapid de-
velopment of audiovisual archival studies compared 
to its conceptual support. Instead, we can say that 
at the present stage in world practice, a system of 
terms which are widely used in professional com-
munication to describe concepts in the field of au-
diovisual archiving is consistently being developed. 
The most important «achievements» in sense of ter-
minological material are contained in the writings of 
R. Edmondson, Birgit Kofler, and H. Harrison.

In this article, we restrict research features of 
formation and evolution of two key notions: «audio-
visual document» and «audiovisual heritage», shed 
some light on their nature and content, and specify 
these concepts through comparison with one another 
to define their semantic limits.

The etymology of the term «audiovisual docu-
ment» reaches 1960-ies, when archives and libraries 
were purposefully completed with cine-, photo- and © Tetiana Yemel’yanova, 2015
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standard of records management and archival af-
fairs (1994)5 and the short explanatory terminologi-
cal dictionary «Archival Studies» (1998)6, definition 
of an audiovisual document was reproduced due to 
GOST 16487-83. Only in the new edition of the na-
tive terminology standard on records management 
and archival affairs (ISO 2732: 2004)7, definition of 
an audiovisual document was slightly enlarged and 
presented as follows: a document which is presented 
as an image and (or) audio recording for fixing and 
(or ) reproducing of which appropriate equipment is 
used. A similar definition was proposed in ISO 4419: 
2005 «Information and Documentation. Audiovisual 
Documents. Terms and Definitions»8.

By definition, an audiovisual document matches 
the interpretation of ISO 5127: 2001 «Information 
and documentation. Dictionary»9, according to 
which «audiovisual document» is defined as a docu-
ment that contains linked images with sounds (or 
not) for the use of which mandatory equipment is 
employed according to whether it serves as a docu-
ment for viewing or listening» (author’s translation).

But the professional area of library studies fixed 
the term «audiovisual» as defined similar to the 
definition in the already mentioned ISO 4419: 2005 
except that the notion «documents» is replaced by 
«materials»10. The use of the notion probably should 
be connected with the influence of the English li-
brary and information terminology when in the de-
fined terminological combination preference is giv-
en to definitions of the term «materials» instead of 
«documents».

An important contribution to solving the problem 
of the essence of the concept of an «audiovisual doc-
ument» and its introduction to the theory of audio-
visual archival studies was made by foreign experts, 
namely: R. Edmondson, Birgit Kofler, V. Mahidov, 
H. Harrison and others.

Not with a view to presenting a comprehensive 
disclosure of Russian variant for the term «audiovis-
ual document», we confine to considerations of the 
known researcher W. Mahidova. In the monograph 
«Cine-Photo-Phono-Documents in the Context of 
Historical Knowledge», the author notes that an 
«audiovisual document» is a unifying and general 
concept concerning such terms as «cinedocument», 
«photodocument», «phonodocument» and «vide-
odocument»11. It should be noted that to the term 
«audiovisual document» is preserved the approach, 
which was previously applied to the concept of 
«cine-photo-phonodocument».

A well-known expert in the field of audiovisual 
documents B. Kofler, summarized the substance of 
their concept in the following list:

«− video records (with sound track or not), re-
gardless of the physical medium and method of en-
try, such as films, filmstrips, microfilms, magnetic 
tapes, kinescopes, videograms (videotapes, DVDs), 
optical laser discs intended for public TV show or 
any etc., and also for public access;

− recording, regardless of the physical medium 
and method of recording, for example, magnetic 
tapes, discs, soundtracks of audiovisual recordings, 
optical laser discs intended for promulgation by the 
broadcast media or any other means, as well as for 
public access.

All of these documents have cultural signifi-
cance»12.

We should note that this definition does not 
include photodocumnets that many researchers 
attribute to audiovisual documents.

Similar interpretation of audiovisual document is 
provided by the library consultant of Open University 
in the UK H. Harrison in his book «Audiovisual 
Archives: a Practical Guide» (1995)13, which, by the 
way, quite rightly points to the lack of common defi-
nitions of the term14.

One of the best, in our opinion, attempts to pre-
sent and explain the term «audiovisual document» 
was made by the Australian scholar, a recognized 
global audiovisual archivists, R. Edmondson in his 
famous work «Audiovisual Archiving: Philosophy 
and Principles». The author, based on the analysis of 
different options for the definition of concepts pre-
sented in the international scientific space, offers to 
use its definition as «a product comprising reproduc-
ible images and (or) sound on media whose:

recording, transmission, perception and under-
standing require technical equipment;

visual and (or) audio content has linear duration 
targets aimed at interconnection of this content, 

instead of using the technology for other purposes»15.
Overall, foreign tradition demonstrates a broad 

approach to the definition of «audiovisual docu-
ment». It can be affirmed in view of the analysis of 
the Resolution 33 C / 53, adopted in 2005 by the 
General Conference of UNESCO, which on October, 
27 declared the World Day of Audiovisual Heritage. 
This document, in particular, emphasized the broad 
sense of the term «audiovisual documents» that ac-
tually was equal to the notion of «audiovisual heri-
tage»16. We believe that during the last decade under 
the influence of the Resolution, the concept «audio-
visual heritage» has become a noticeable spread in 
the scientific literature and practice (attempts of its 
determination occurred in the early 1990s) and is 
often used as a synonym to the term «audiovisual 
documents».
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However, it would be incorrect to talk about their 
complete identity and synonymy. Following the in-
terpretation of the term «audiovisual heritage» of-
fered by B. Kofler17, and distinguishing it from the 
concept of «audiovisual document», R. Edmonson 
determines component structure of the audiovisual 
heritage as follows:

− recordings of audio, radio, film, television, 
video, or other products containing moving images 
and (or) sound intended or not intended for public 
distribution;

− objects, materials, works, including intangible, 
relating to audiovisual documents from the techni-
cal, industrial, cultural, historical or other viewpoint; 
this list includes materials of cine industry, broad-
casts and sound recordings, such as literary works, 
scripts, posters, advertising materials, manuscripts 
and props (sets and costumes);

− concepts for preservation of outdated skills and 
conditions related to playback of media;

− non-literary or graphical materials such as pho-
tographs, maps, manuscripts, slides or other similar 
works, selected in a certain way18.

As one can see, «audiovisual heritage» is a com-
plex multidimensional concept, which fundamental 
part consists in «audiovisual documents». As for the 
other components of audiovisual heritage, they are 
a direct reflection of the diversity of manifestations 
of the concept of «audiovisual document», which, 
according to V. Mahidov, acts in «several equitable 
ways: a document, a historical source, an informa-
tion source, a product of creative activity and a piece 
of art»19.

Of course, despite the close relationship, not all 
of audiovisual documents can be audiovisual herit-
age, but only those that in terms of current interests 
and for future generations are a valuable resource of 
human knowledge and forms of expression. Being 
recognized by the society as values, such objects of 
audiovisual heritage undergo preservation and up-
dating, and the leading role in the implementation 
of the tasks is assigned to special social and cultural 
institutions, archives, libraries and museums.

Obviously, the other components of the proposed 
definition of «audiovisual heritage» fit into the oper-
ation of these institutions, but require detailed study 
with the aim of isolating and distributing them to the 
areas of archives, libraries and museums.

From all the foregoing it follows that an «audio-
visual document» and «audiovisual heritage» are 
complex and multifaceted concept, full certainty 
and an adequate understanding of which still does 
not exist. It is obvious that with the advent of new 
approaches in scientific discourse to the analysis of 

these terms, their interpretation will be expanded 
and, therefore, will require regulatory consolidation.

When it comes to correlation of these concepts, 
their identification, in our opinion, is unfounded 
because the definition of an audiovisual document 
is a terminological part of a meaningful field of 
audiovisual heritage.

Promising seem to be future developments of the 
abovementioned problems in terms of refinement 
and expansion of the conceptual-categorical 
apparatus to terms of audiovisual archival studies 
that will contribute to enrich the theoretical and 
methodological base and diversification of problem-
thematic range of the discipline.

1 Эдмонсон Р. Аудиовизуальное архивирование. Фи-
лософия и принципы [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.unesco.kz/publications/ci/moscow/
audiovisual-archives.pdf. – Загл. с экрана.

2 Див., напр.: Ермакова Н. И. За широкое использование 
кинофотофонодокументов // Вопр. архивоведения. - 
1964.- № 3. - с. 59–64; Кривошеин Л. Н., Фесуненко И. С. 
Об использовании кинофотодокументов (методика и 
опыт) // Вопр. архивоведения. - 1963. - № 1. - с. 25–
36; Кунтиков И. Н. Кинофотофонодокументы в науч-
ных исследованиях // Вопр. архивоведения. - 1962. - 
№ 2. - с. 55–59; Маркітан Л. П. Кінофотодокументи як 
історичне джерело // іст. джерела та їх використання. – 
1971. – Вип. 6. – с. 60–67; Никулаев Н. С. О не-
которых критериях отбора кинофотодокументов // 
совет. архивы. - 1968. - № 2. - с. 84; Пушкарев Л. Н. 
Источниковедческие проблемы кинофотофонодокумен-
тов // совет. архивы. - 1968. - № 2. - с. 89.

3 Краткий словарь архивной терминологии. – М. ; л., 
1968. – 57 с.

4 ГОсТ 16487–83. Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения. – М. : Госстандарт, 1984. – 
с. 3.

5 ДсТу 2732–94. Діловодство й архівна справа. Тер-
міни та визначення. – Київ : Держстандарт україни, 
1994. – 33 с.

6 Архівістика : термінол. словник / авт.-упоряд.: 
К. Є. Но вохатський, К. Т. селіверстова [та ін.]. - Київ, 
1998. - 106 с.

7 ДсТу 2732 – 2004. Діловодство й архівна справа. 
Терміни та визначення понять. – Київ : Держ спо жив-
стандарт україни, 2005. – 31 с. – (Національний стандарт 
україни).

8 ДсТу 4419:2005. інформація і документація. До-
кументи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. – 
Київ : Держспоживстандарт україни, 2006. – 14 с. – (На-
ціональний стандарт україни).

9 Information and documentation: Vocabulary: ISO 5127: 
2001. – Printed in Switzerland. – 152 p.

10 Работа с аудиовизуальными материалами в массовой 
библиотеке : метод. рекомендации / Гос. респ. юношеская 
б-ка РсФсР. – М., 1974. – с. 3; Терминологический 



71

іі. Документознавство: історія, теорія, практика

словарь по библиотечному делу и смежным отраслям 
знания / б-ка по естественным наукам РАН. – М., 1995. – 
с. 18.

11 Магидов В. М. Кинофотофонодокументы в контек-
сте исторического знания. – М. : РГГу, 2005. – с. 10.

12 Kofler B. Legal questions facing audiovisual archives. – 
Paris : UNESCO, 1991. – Р. 10–13.

13 Harrison H. Audiovisual archives: a practical reader. – 
Paris : UNESCO, 1997. – 429 р.

14 Харрисон Э. Отбор материалов в аудиовизуальные 
фонды // Мир библиотек сегодня : науч.-информ. сб. − 
1997. − № 1. − с. 50−56.

15 Эдмонсон Р. Аудиовизуальное архивирование. Фи-
ло софия и принципы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.unesco.kz/publications/ci/moscow/
audiovisual-archives.pdf. – Загл. с экрана.

16 Акты Генеральной конференции 33-я сессия Париж, 
3–21 октября 2005 г. Т. 1 : Резолюции [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001428/142825r.pdf. – Загл. с экрана.

17 Kofler B. Legal questions facing audiovisual ar-
chives. – Р. 10–13.

18 Эдмонсон Р. Аудиовизуальное архивирование. Фи-
лософия и принципы [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.unesco.kz/publications/ci/moscow/
audiovisual-archives.pdf. – Загл. с экрана.

19 Магидов В. М. Кинофотофонодокументы в кон-
тексте исторического знания. – с. 35.

стаття присвячена актуальній проблемі визначення понять «аудіовізуальний документ», «аудіовізуальна 
спадщина» та їх співвідношення, що є важливим для уточнення понятійного апарату аудіовізуальної архівістики.

Ключові слова: аудіовізуальний документ, аудіовізуальна спадщина, аудіовізуальна архівістика.

статья посвящена актуальной проблеме определения понятий «аудиовизуальный документ», «аудиовизу-
альная наследие» и их соотношения, что является важным для уточнения понятийного аппарата аудиовизуаль-
ной архивистики.

Ключевые слова: аудиовизуальный документ, аудиовизуальное наследие, аудиовизуальная архивистика.
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уДК 35.077.1
олена Загорецька

АнАЛіЗ струКтурИ і Змісту 
основнИх ЛоКАЛьнИх нормАтИвнИх ДоКумЕнтів

сЛуЖБИ ДіЛовоДствА

у статті проаналізовано структуру і зміст основних локальних нормативних документів, що регламентують 
діяльність служби діловодства, а саме – положення про службу діловодства та інструкції з діловодства, з метою 
сприяння раціональній організації діловодства в установах

Ключові слова: положення про службу діловодства, інструкція з діловодства

ни, відповідно до якої функції, права та обов’язки 
структурних підрозділів визначаються положен-
нями про них, що затверджуються у порядку, 
визначеному статутом або іншими установчими 
документами суб’єкта господарської діяльності.

Проект положення про службу діловодства 
(далі — Положення) складає керівник цієї служ-
би або інший працівник служби діловодства за 
дорученням керівника. Фахівці кадрової служби 
установи мають надавати методичну допомогу 
працівникам, яким доручено розроблення поло-
жень про структурні підрозділи, зокрема й про 
службу діловодства.

Положення оформлюють на загальному блан-
ку установи або на бланку служби діловодства 
(за наявності такого бланку), або на чистих арку-
шах паперу формату А4.

Реквізитами Положення є:
– назва установи;
– назва структурного підрозділу;
– назва виду документа (ПОлОЖЕННЯ);
– дата документа;
– реєстраційний індекс документа;
– місце складання документа;
– гриф затвердження документа;
– заголовок до тексту документа;
– текст документа;
– підпис;
– візи документа.
під час складення й оформлення поло-

ження слід мати на увазі, що:
• для оформлення цього документа на бланку 

доцільно використовувати бланки з кутовим 
розташуванням постійних реквізитів. Це 
пов’язано з тим, що гриф затвердження має 
бути розташований вище реквізиту «Назва 
виду документа», тому що затверджується 
сам документ, а не лише його текст. На по-
здовжніх бланках зробити це практично не-
можливо через відсутність вільного місця 

Основні нормативні документи, що регламен-
тують діяльність служби діловодства конкретної 
установи, підприємства чи організації (далі – 
установа), затверджуються у встановленому по-
рядку і є обов’язковими для виконання, це – по-
ложення про службу діловодства та інструкція 
з діловодства в установі. 

Нагадаємо, що служба діловодства – це струк-
турний підрозділ установи, який забезпечує обіг 
службових документів, тимчасове (до передання 
архівному підрозділу) зберігання документацій-
ного фонду або його частини та організовує ро-
боту зі службовими документами в інших струк-
турних підрозділах.

структура служби діловодства й відповідно 
її конкретна назва – управління справами, від-
діл документаційного забезпечення і контролю, 
загальний відділ, відділ діловодства, канцелярія 
тощо, залежать від масштабу установи та від об-
сягу її документообігу.

у середніх та великих установах служба ді-
ловодства є окремим самостійним структурним 
підрозділом, який, як правило, безпосередньо 
підпорядковується керівнику установи. лише у 
невеликих установах з незначним обсягом доку-
ментообігу виконання функцій служби діловод-
ства може покладатися (на підставі локального 
розпорядчого документа) на одного з працівни-
ків установи, найчастіше – на секретаря.

положення про службу діловодства

Як і кожний структурний підрозділ, служба 
діловодства установи повинна мати положення – 
організаційно-правовий документ, який встанов-
лює порядок створення служби діловодства, її за-
вдання, функції, права та обов’язки, організацію 
роботи, взаємодію з іншими структурними під-
розділами установи.

Необхідність розроблення положень про 
струк турні підрозділи передбачена частиною 
другою статті 64 Господарського кодексу украї- © Олена Загорецька, 2015
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для грифу затвердження у правому верхньо-
му куті бланка;

• назва виду документа (ПОлОЖЕННЯ) має 
поєднуватися із заголовком до тексту до ку-
мента – «про структурний підрозділ», на-
прик лад: ПОЛОЖЕННЯ про департамент 
документаційного забезпечення, ПОЛО-
ЖЕН НЯ про відділ діловодства і контро лю, 
ПО ЛОЖ ЕННЯ про канцелярію;

• Положення підлягає затвердженню наказом 
керівника установи або безпосередньо ке-
рівником установи, тому в цьому документі 
обов’язково оформлюють відповідний гриф 
затвердження; 

• дату і реєстраційний індекс Положення про-
ставляють у день його затвердження;

• текст Положення складається з розділів, 
кожний з яких може бути поділено на підроз-
діли, пункти та підпункти, котрі нумерують 
арабськими цифрами;

• підписує Положення керівник служби діло-
водства;

• візують Положення зацікавлені посадо-
ві особи (найчастіше заступник керівника 
установ, що відповідає за напрям діяльності 
служби діловодства, а також керівники юри-
дичної, кадрової та фінансової служб уста-
нови).

Шаблон Положення наведено у додатку 1.
Текст Положення включає такі розділи:
1. Загальні положення
2. Основні завдання
3. Функції
4. Права та відповідальність
5. Керівництво
6. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими 

структурними підрозділами.

Додаток 1

Шаблон Положення про службу діловодства

Зображення Державного герба україни
або емблеми установи (за потреби)
Назва організації вищого рівня                                                                Гриф затвердження
Назва установи
Назва структурного підрозділу (за потреби)

поЛоЖЕння
про службу діловодства

00.00.0000 № ______________

Місце складення

структура тексту

1. Загальні положення

2. Основні завдання

3. Функції

4. Права та відповідальність

5. Керівництво

6. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними 
підрозділами 

Назва посади керівника 
служби діловодства    Особистий підпис     ініціал(и), прізвище 

Візи
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Положення набуває чинності з моменту його 
затвердження і діє до заміни його новим.

Детально розглянемо зміст кожного розділу.

розділ 1. Загальні положення
у першому розділі зазначається конкретна на-

зва служби діловодства – управління справами, 
відділ діловодства і контролю, загальний відділ, 
канцелярія, секретаріат тощо, а також визнача-
ється місце цієї служби в структурі установи. 

саме в цьому розділі слід відзначити, що 
служба діловодства є самостійним структурним 
підрозділом, підпорядкованим безпосередньо ке-
рівнику установи. Також обов’язково слід визна-
чити структуру самої служби за наявності в ній 
спеціалізованих підрозділів – експедиції, групи 
реєстрації та контролю, архіву. 

В окремому пункті цього розділу наводяться 
основні законодавчі та нормативні акти, якими 
керується служба діловодства у своїй діяльнос-
ті. При цьому перелічуються не лише законодав-
чі та загальнодержавні нормативно-методичні і 
нормативно-технічні документи, галузеві норма-
тивні акти з діловодства, а також локальні органі-
заційні та розпорядчі документи самої установи. 
Наприклад: 

Відділ діловодства і контролю у своїй ді-
яльності керується Конституцією і законами 
України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, наказами Міністерства юс-
тиції України, наказами і методичними реко-
мендаціями Державної архівної служби України, 
національними стандартами України у сфері ді-
ловодства, положенням (статутом) про уста-
нову, інструкцією з діловодства в установі та 
положенням про відділ діловодства і контролю.

В одному з наступних пунктів зазначається, 
що чисельність працівників служби і посадова іє-
рархія встановлюються штатним розписом уста-
нови. Зважаючи на те, що Положення діє трива-
лий період, у ньому не слід зазначати конкретну 
кількість працівників або посади, які входять до 
штату служби на момент складення Положення.

Наприкінці першого розділу можна зазначи-
ти, що служба діловодства має свою печатку та 
бланк. За наявності печатки слід навести її опис, 
умови зберігання і використання. 

розділ 2. основні завдання
у другому розділі мають бути чітко сформульо-

вані основні завдання служби діловодства, як-от: 
– встановлення в установі єдиного порядку 

документування управлінської інформації та ор-
ганізації роботи зі службовими документами;

– розроблення та впровадження локальних 
нормативних і методичних документів із діло-
водства;

– методичне керівництво і контроль за дотри-
манням установленого порядку роботи зі служ-
бовими документами в структурних підрозділах 
установи;

– сприяння скороченню документообігу; 
– впровадження сучасних автоматизованих 

систем у роботу зі службовими документами.

розділ 3. Функції
Цей розділ Положення є самим важливим, 

адже він містить докладний опис усіх функцій, 
які виконує служба діловодства. саме тут відби-
ваються специфіка діяльності відповідної уста-
нови та особливості роботи з документами у цій 
установі.

Типові функції служби діловодства, до складу 
яких входять різні види діловодних робіт, умовно 
можна поділити на технологічні, організаційні, 
методичні та контрольні.

До технологічних функцій служби діловод-
ства належать:

– приймання та первинне (так зване експеди-
ційне) опрацювання вхідних документів;

– реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх 
документів;

– розроблення і проектування бланків доку-
ментів;

– виготовлення документів та їх копій за допо-
могою комп’ютерної і копіювальної техніки;

– підготовка вихідних документів до відправ-
лення;

– здійснення інформаційно-довідкової роботи 
за документами установи.

Організаційними функціями служби діловод-
ства є, передусім, такі:

– попередній розгляд та своєчасне подання 
документів керівництву установи;

– передання документів на виконання безпо-
середнім виконавцям;

– координація проходження документів в 
установі та виконання документів у встановлені 
строки;

– організація і забезпечення документаційно-
го та організаційно-технічного обслуговування 
роботи колегіальних органів, а також оператив-
них нарад;

– організація робочих місць працівників служ-
би діловодства;

– організація діловодства за зверненнями гро-
мадян; 

– організація поточного зберігання докумен-
тів до передання їх в архів; 
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– організація роботи архіву (у разі якщо архів 
входить до структури служби діловодства);

– організація підвищення кваліфікації праців-
ників установи з питань діловодства.

До контрольних функцій належать: 
– контроль за строками виконання документів 

і доручень керівництва; 
– контроль за правильністю оформлення до-

кументів, що подаються виконавцями на підпис 
керівництву, та документів, призначених до від-
правлення;

– контроль за правильністю оформлення до-
кументів і формування у структурних підрозді-
лах справ, які підлягають передаванню в архів 
установи;

– організація контролю за роботою зі службо-
вими документами в структурних підрозділах.

Методичними функціями служби діловод-
ства є: 

– розроблення індивідуальної інструкції з ді-
ловодства і номенклатури справ установи, а та-
кож типової інструкції з діловодства і типової 
(примірної) номенклатури справ для однорідних 
за характером діяльності підприємств і закла-
дів, що належать до сфери управління установи; 
альбому уніфікованих форм документів; інших 
нормативних актів, що закріплюють систему ді-
ловодства в установі та на підприємствах і в за-
кладах, що належать до сфери її управління;

– надання методичної допомоги у проведенні 
експертизи цінності документів у структурних 
підрозділах установи, а також на підприємствах і 
в закладах, що належать до сфери її управління;

– проведення нарад і консультацій з питань, 
що стосуються компетенції служби діловодства.

розділ 4. права та відповідальність
у першій частині цього розділу зазначають 

права, закріплені за службою діловодства для 
виконання покладених на неї завдань і функцій, 
як-от:

– контролювати дотримання встановлено-
го в установі єдиного порядку документування 
управлінської інформації та організації роботи зі 
службовими документами;

– залучати фахівців структурних підрозділів 
установи до підготовки проектів службових до-
кументів за дорученням керівництва;

– повертати виконавцям службові документи 
і вимагати їх доопрацювання у разі порушення 
встановлених вимог до оформлення цих доку-
ментів;

– запитувати від керівників структурних підроз-
ділів відомості, необхідні для удосконалення форм 
і методів роботи зі службовими документами;

– здійснювати перевірку організації роботи з 
документами у структурних підрозділах і дово-
дити результати перевірки до керівників струк-
турних підрозділів для вжиття ними відповідних 
заходів;

– брати участь у розробленні посадових ін-
струкцій працівників служби діловодства;

– брати участь у розробленні та впровадженні 
в установі електронного документообігу із засто-
суванням електронного цифрового підпису.

Другу частину цього розділу, в якій йдеться 
про відповідальність, найчастіше викладають 
узагальнено, наприклад:

Відділ діловодства і контролю несе відпові-
дальність за невиконання обов’язків і невикорис-
тання прав, передбачених нормативно-правови-
ми актами і цим Положенням.

Проте відповідальність служби діловодства 
можна розписати більш докладно, взявши за 
основу пункти попередніх розділів Положення.

розділ 5. Керівництво
у цьому розділі зазначають:
– назву посади керівника служби діловодства, 

як-от: директор департаменту документацій-
ного забезпечення, начальник управління справа-
ми, завідувач канцелярії тощо;

– вимоги до кваліфікації керівника (рівень 
освіти, стаж практичної роботи);

– порядок призначення і звільнення керівника;
– відомості про посадову особу, яка має замі-

щувати посаду на період тривалої відсутності ке-
рівника у разі відпустки, хвороби, відрядження.

Також у цьому розділі детально описують 
компетенцію і обов’язки керівника служби ді-
ловодства у разі, якщо його посадові обов’язки 
не регламентуються посадовою інструкцією. До 
функцій керівника, як правило, включають:

– планування та звітність про роботу служби 
діловодства;

– координацію і контроль за роботою інших 
працівників служби діловодства;

– удосконалення організаційної структури 
служби діловодства;

– розроблення нормативно-методичного за-
безпечення діяльності служби діловодства.

Крім того, у цьому розділі можуть бути вста-
новлені персональні права і відповідальність 
керівника служби діловодства. Як-от, право 
підписувати, затверджувати, візувати службові 
документи у межах своєї компетенції; приймати 
рішення з певних питань; застосовувати заходи 
щодо стягнення і заохочення працівників служби 
діловодства тощо. Відповідальність за організа-
цію роботи служби діловодства, виконання нею 
в повному обсязі завдань і функцій; виконання 
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вказівок і доручень керівництва установи; дотри-
мання порядку трудової і виконавської дисциплі-
ни; забезпечення належних умов праці.

розділ 6. взаємодія (службові зв’язки) 
з іншими структурними підрозділами

В останньому розділі мають бути визначе-
ні взаємозв’язки служби діловодства з іншими 
структурними підрозділами установи, що вини-
кають у процесі виконання завдань і функцій.

Як правило, служба діловодства взаємодіє:
– з усіма структурними підрозділами – з пи-

тань роботи зі службовими документами, контр-
олю і перевірки виконання цих документів, робо-
ти колегіальних органів, підготовки необхідних 
керівництву документів, використання інформа-
ції в службових цілях;

– з юридичною службою (юрисконсультом) – 
з правових питань, пов’язаних з підготовкою 
проектів службових документів;

– з кадровою службою – з питань розстанов-
ки кадрів, підвищення кваліфікації працівників у 
роботі зі службовими документами;

– зі службами матеріально-технічного поста-
чання і господарського обслуговування – з пи-
тань забезпечення засобами організаційної та 
комп’ютерної техніки, бланками документів, 
канцелярським приладдям, а також з питань по-
бутового обслуговування;

– з відділом інформаційних технологій – з 
питань встановлення й обслуговування ком п’ю-
терної техніки, впровадження новітніх ком п’ю-
терних програм, розроблення й впровадження 
електронного документообігу із застосуванням 
електронного цифрового підпису.

інструкція з діловодства в установі

інструкція з діловодства – це основний нор-
мативно-методичний документ, що визначає та 
встановлює єдиний порядок створення докумен-
тів і роботи з ними.

Основним призначенням інструкції з діловод-
ства є встановлення в установі єдиного порядку 
роботи з документами з моменту їх створення чи 
надходження до відправлення або передання на 
архівне зберігання.

Розроблення індивідуальної інструкції з ді-
ловодства у великій установі є однією з функцій 
служби діловодства, у невеликій – секретаря.

Підготовлену належним чином й погоджену з 
усіма відповідними структурними підрозділами 
інструкцію затверджує керівник установи шля-
хом видання наказу.

слід зауважити, що цей локальний норматив-
ний документ призначається не лише для органі-

зації роботи служби діловодства чи секретаря, а 
для усіх працівників установи, які повинні мати 
чітке уявлення про технологію роботи зі службо-
вими документами. саме примірники чинної в 
установі інструкції з діловодства повинні бути у 
кожному структурному підрозділі установи.

В інструкції мають бути відображені всі осо-
бливості організації діловодства в установі, а 
саме:

– структура служби діловодства;
– склад посад працівників, що здійснюють ді-

ловодне обслуговування;
– склад документів, що створюються в уста-

нові;
– ступінь комп’ютеризації діловодних опера-

цій (здійснення окремих операцій за допомогою 
комп’ютера або застосування комплексної систе-
ми автоматизації діловодства та документообігу);

– наявність архіву в традиційній та електро-
нній формі тощо.

Розробляючи інструкцію з діловодства в уста-
нові, слід взяти за основу такі загальнодержавні 
документи:

– Типову інструкцію з діловодства у цен-
тральних органах виконавчої влади, Раді міні-
стрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади, затверджену постано-
вою Кабінету Міністрів україни від 30 листопада 
2011 р. № 1242;

– Національний стандарт україни «Державна 
уніфікована система документації. уніфікована 
система організаційно-розпорядчої докумен-
тації. Вимоги до оформлювання документів» 
(ДсТу 4163–2003);

– Національний стандарт україни «інформація 
та документація. Керування документаційними 
процесами. Частина 1. Основні положення (ISO 
15489-1:2001, MOD)»  (ДсТу 4423-1:2005);

– Національний стандарт україни «інформація 
та документація. Керування документаційни-
ми процесами. Частина 2. Настанови (ISO/TR 
15489-2:2001, MOD)»  (ДсТу 4423-2:2005);

– Методичні рекомендації щодо застосування 
ДсТу 4163–2003 «Державна уніфікована система 
документації. уніфікована система організацій-
но-розпорядчої документації. Вимоги до оформ-
лювання документів», схвалені Методичною 
комісією Державного комітету архівів україни 
(протокол від 7 листопада 2003 р. № 7);

– Збірник уніфікованих форм організаційно-
розпорядчих документів, схвалений Методичною 
комісією Державного комітету архівів україни 
(протокол від 20 червня 2006 р. № 3);
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– Правила роботи архівних підрозділів орга-
нів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій, затверджені 
наказом Державного комітету архівів україни від 
16 березня 2001 р. № 16 (зі змінами і доповне-
ннями).

спираючись на загальнодержавні стандарти, 
нормативні та методичні документи, під час під-
готовки інструкції з діловодства слід враховувати 
й внутрішні нормативні документи установи (по-
ложення (статут) про установу, наказ про розпо-
діл функціональних обов’язків між керівництвом 
установи, положення та регламенти діяльності 
колегіальних органів установи, положення про 
службу діловодства та інші структурні підроз-
діли, посадові інструкції працівників), в яких 
визначено статус установи, компетенцію його 
керівництва і право видавати ті чи інші управлін-
ські документи.

вимоги до структури і змісту інструкції з 
діловодства

В індивідуальній інструкції з діловодства слід 
детально прописати:

– правила документування управлінської ді-
яльності установи (складання і оформлення 
основних видів управлінських документів);

– правила документообігу (рух документів в 
установі з часу їх створення чи отримання до ви-
конання або відправлення за призначенням);

– правила зберігання документів у поточному 
діловодстві (систематизація виконаних докумен-
тів, формування документів у справи, забезпе-
чення збереженості справ, підготовка справ до 
передання на архівне зберігання).

Текст інструкції складається з розділів, які, 
в свою чергу, можуть поділятися на підрозділи, 
пункти та підпункти. Виклад тексту повинен йти 
від третьої особи. структура тексту цього доку-
мента може бути такою, як наведено у додатку 2.

у першому розділі інструкції з діловод-
ства завжди подаються загальні положення. у 
«Загальних положеннях» обов’язково зазна-
чають, що цією інструкцією встановлено єдину 
систему діловодства в установі й дотримувати-
ся положень інструкції повинні всі працівники 
установи. Крім того, у першому розділі:

– перелічують всі загальнодержавні норма-
тивно-правові акти та методичні документи, а та-
кож локальні нормативні документи, на підставі 
яких складено інструкцію;

– визначають, на кого покладено відповідаль-
ність за організацію діловодства в установі в ці-
лому та у структурних підрозділах зокрема;

– подають загальні принципи побудови доку-
ментообігу в установі.

Другий розділ зазвичай називається «Доку-
ментування управлінської діяльності». Цей 
розділ поділяють на кілька підрозділів, у який 
викладають:

– загальні вимоги до створення службових до-
кументів в установі;

– вимоги до виготовлення і застосування 
бланків документів;

– особливості складання найпоширеніших в 
установі документів – наказів, розпоряджень, до-
говорів, актів, протоколів, довідок, листів тощо;

– вимоги до організації проведення (зокрема, 
протоколювання) службових нарад, засідань ко-
легіальних і дорадчих органів установи.

Третій розділ «організація документообігу» 
доцільно поділити на два великі підрозділи. у 
першому підрозділі описати технологічні проце-
си і операції з опрацювання і виконання вхідних 
документів, у другому – з підготовки та опрацю-
вання внутрішніх та вихідних документів.

Останній розділ інструкції з діловодства слід 
присвятити питанням зберігання документів у 
поточному діловодстві та підготовки їх для по-
дальшого зберігання в архівному підрозділі уста-
нови. Цей розділ можна назвати «Забезпечення 
збереженості документів». Як відомо, всі ви-
конані у діловодстві документи мають бути збе-
режені, причому у систематизованому вигляді. 
Питання систематизації різних видів документів 
і визначення строків їх зберігання в установі ви-
рішується за допомогою номенклатури справ. 
Тому складанню номенклатури справ слід приді-
лити окрему увагу в одному з підрозділів остан-
нього розділу. Також у цьому розділі необхідно 
передбачити підрозділи, присвячені формуванню 
справ в установі, організації оперативного збері-
гання документів і справ у структурних підроз-
ділах, підготовці справ до архівного зберігання.

В індивідуальній інструкції з діловодства 
обов’язково подаються додатки. Як правило, це:

– форми бланків;
– зразки оформлення різних (найбільш поши-

рених у цій установі) видів документів ― наказу, 
розпорядження, протоколу, договору тощо;

– реєстраційні форми;
– шаблони номенклатури справ, описів справ, 

обкладинки справи, акта про вилучення докумен-
тів, що не підлягають зберіганню, до знищення;

– переліки документів (що не підлягають ре-
єстрації; що підлягають затвердженню; на яких 
проставляють відбиток гербової або круглої, що 
прирівнюється до гербової, печатки; документів 
із зазначенням строків виконання) тощо.
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Набуття інструкцією з діловодства чинності в 
установі

індивідуальну інструкцію з діловодства за-
тверджує керівник підприємства шляхом ви-
дання наказу з основної діяльності (додаток 3), 
в якому має бути вказана дата набуття чинності 
цієї інструкції, визначена посадова особа, від-
повідальна за впровадження інструкції, за необ-

хідності зазначені інші заходи пов’язані з впро-
вадженням інструкції, що мають бути здійснені 
службою діловодства та/чи іншими структурни-
ми підрозділами. Після затвердження інструкції 
з діловодства рекомендується провести заняття з 
її опанування для усіх або переважної більшості 
працівників установи.

Додаток 2
Шаблон індивідуальної інструкції з діловодства 

Зображення Державного герба україни
або емблеми установи (за потреби)

Назва організації вищого рівня                                                                          Гриф затвердження

Назва установи

інструКЦія
з діловодства

1. Загальні положення
2. Документування управлінської діяльності
2.1. Вимоги до створення документів
2.2. Вимоги до бланків документів
2.3. Особливості складання і оформлення основних видів документів
2.4. Документування діяльності колегіальних органів підприємства
3. організація документообігу
3.1. Опрацювання та виконання вхідних документів
3.1.1. Приймання і попереднє опрацювання документів
3.1.2. Реєстрація документів
3.1.3. Подання документів на розгляд та резолюцію керівництва
3.1.4. Направлення документів на виконання
3.1.5. Організація контролю за виконанням документів
3.2. Підготовка і опрацювання внутрішніх і вихідних документів
3.2.1. складання тексту та заголовку до нього
3.2.2. Погодження документів
3.2.3. Засвідчення документів
3.2.4. Датування та індексування документів
3.2.5. Адресування документів
3.2.6. Оформлення додатків до документів
3.2.7. Оформлення та засвідчення копій документів
3.2.8. Порядок надсилання вихідних документів
4. Забезпечення збереженості документів
4.1.складання номенклатури справ
4.2. Вимоги до формування справ
4.3. Організація зберігання документів у поточному діловодстві
4.4. Підготовка справ до передання в архів.

Назва посади керівника
служби діловодства                                 Особистий підпис                                             ініціал(и), прізвище 

Візи
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Зображення емблеми товариства (за потреби)

відкрите акціонерне товариство «Журавлина»

нАКАЗ

30 квітня 2014 р.                               м. Краматорськ                                                        № 123

Про затвердження інструкції
з діловодства

З метою приведення діловодства у відповідність до вимог чинних нормативно-пра-
вових актів з діловодства і стандартів з керування документаційними процесами та 
встановлення у товаристві єдиного порядку документування управлінської діяльності і 
роботи з документами

НАКАЗуЮ:
1. Затвердити інструкцію з діловодства (додається).
2. Вважати інструкцію з діловодства чинною у товаристві з 1 травня 2014 року.
3. Завідувачу канцелярії Дорошенко Ю. О.:
3.1. Організувати проведення упродовж травня-червня 2014 року занять з опанування 

працівниками товариства положень цієї інструкції з діловодства та скласти до 06.05.2014 
графік відповідних занять.

3.2. Забезпечити виготовлення бланків службових документів відповідно до нових 
форм бланків, що додаються до інструкції з діловодства.

3.3. Здійснювати щоквартальні перевірки організації діловодства та забезпечення 
збереженості документів у структурних підрозділах товариства згідно з вимогами інструкції 
з діловодства.

4. Керівникам структурних підрозділів забезпечити:
– неухильне додержання вимог інструкції з діловодства у відповідних під розділах під 

час роботи з документами, групуванні документів у справи, організації зберігання справ;
– участь працівників у заняттях з опанування положень інструкції з діловодства згідно 

з графіком занять.
5. Начальнику адміністративно-господарського відділу ліпецькому Т. М. за безпечити 

тиражування інструкції з діловодства для всіх структурних підрозділів.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ генерального директора ВАТ «Журавлина» 

від 29 грудня 2003 р. № 278 «Про затвердження правил підготовки і оформлення документів 
у ВАТ «Перлина».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника генерального дирек-
тора із загальних питань Красинського Ф. Й.

Генеральний директор              Малиновський               і. В. Малиновський

Додаток 3
Зразок наказу про затвердження інструкції з діловодства
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внесення до інструкції з діловодства змін 
та доповнень

Зміни і доповнення вносяться до інструкції з 
діловодства у разі внесення відповідних змін до 
загальнодержавних нормативно-правових актів 
і стандартів, що регламентують порядок робо-
ти з документами та/чи встановлюють вимоги 
до оформлення документів, а також у разі зміни 
технології роботи з документами в установі, на-
приклад – впровадженні електронного докумен-
тообігу. безпосередньо такі зміни вносяться до 
інструкції з діловодства шляхом видання розпо-
рядчого документа керівником установи.

Якщо є необхідність переробити інструкцію з 
діловодства більш ніж на 20 відсотків, працівник 
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Вчасно підготовлені, оформлені належним 
чи  ном й затверджені в установленому поряд ку 
ло кальні нормативні документи служби діло вод-
ства сприяють раціональній організації діло вод-
ства в установі.

В статье проанализирована структура и содержание основных локальных нормативных документов,  регла-
ментирующих деятельность службы делопроизводства, а именно – положения о службе делопроизводства и 
инструкции по делопроизводству, с целью содействия рациональной организации делопроизводства в учреж-
дениях.

Ключевые слова: положение о службе делопроизводства, инструкция по делопроизводству.

The article analyses the basic structure and content of the main local regulatory documents governing the activities 
of the records management service, namely, the provision on the records management service and the instructions on 
the records management to facilitate the rational organization of records management in institutions.

Key words: the provision on the records management service, the instructions on the records management.

служби діловодства або секретар повинен під-
готувати і подати на затвердження керівникові 
установи нову редакцію інструкції.

Переглядати інструкцію з діловодства з метою 
визначення необхідності внесення змін та допо-
внень бажано щорічно наприкінці поточного або 
на початку нового діловодного року.
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Юрій Ковтанюк

чИ потріБні тАКі ЗмінИ До ЗАКону уКрАЇнИ 
«про ЕЛЕКтронні ДоКумЕнтИ тА ЕЛЕКтроннИЙ ДоКумЕнтооБіГ»: 

пИтАння До оБГоворЕння

Проаналізовано зміни до Закону україни «Про електронні документи та електронний документообіг». 
Досліджено характер та спрямованість цих змін та їх вплив на практичне застосування розглянутого Закону.

Ключові слова: електронний документ, державні інформаційні ресурси, електронний підпис, обов’язкові 
реквізити, автор, підписувач, ідентифікація, цілісність, справжність, юридична сила.

ченням у Законі україни «Про Державну служ-
бу спеціального зв’язку та захисту інформації 
україни» «державні інформаційні ресурси – 
систематизована інформація, що є доступною 
за допомогою інформаційних технологій, право 
на володіння, використання або розпорядження 
якою належить державним органам, військовим 
формуванням, утвореним відповідно до законів 
україни, державним підприємствам, установам 
та організаціям, а також інформація, створення 
якої передбачено законодавством та яка обробля-
ється фізичними або юридичними особами від-
повідно до наданих їм повноважень суб’єктами 
владних повноважень»4.

Останні зміни до Закону україни «Про елек-
тронні документи та електронний документо-
обіг» були внесені відповідно до Закону україни 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів україни щодо спрощення порядку відкриття 
бізнесу» від 15 квітня 2014 р., а саме:

– частину першу статті 6 Закону україни «Про 
електронні документи та електронний докумен-
тообіг» викласти в такій редакції: «Для іденти-
фікації автора електронного документа може ви-
користовуватися електронний підпис»;

– у частині першій статті 7 слова «у тому чис-
лі з електронним цифровим підписом автора» ви-
ключити;

– у статті 12 слово «проводиться» замінити 
словами «може проводитися»5.

Оновлена редакція Закону набирає чинності 
цей 06 листопада 2014 р., через шість місяців з 
часу його публікації.

Розглянемо кожну зміну детальніше. Для по-
рівняння тексти попередньої та поточної редак-
цій зазначених частин, статей Закону україни 
«Про електронні документи та електронний до-
кументообіг» наведені у таблиці 1.

З часу прийняття Закону україни «Про елек-
тронні документи та електронний документоо-
біг»1 Верховною Радою україни 22 травня 2003 р. 
зміни до нього вносилися тричі. Зазначимо, що із 
них двічі вони вносилися у 2014 р. Проаналізуємо 
характер та спрямованість внесених змін у Закон 
україни «Про електронні документи та електро-
нний документообіг» та їх вплив на практичне 
застосування цього Закону.

Перша зміна в Закон україни «Про електро-
нні документи та електронний документообіг» 
була внесена у 2005 р. Ця зміна пов’язана із при-
йняттям нового Закону україни «Про телекому-
нікації» на заміну Закону україни «Про зв’язок». 
Тому на підставі Закону україни «Про внесення 
змін до деяких законів україни у зв’язку з при-
йняттям Закону україни «Про телекомунікації»2 
у частині першій статті 3 Закону україни «Про 
електронні документи та електронний докумен-
тообіг», що визначає низку законодавчих ак-
тів, якими регулюються «відносини, пов’язані з 
електронним документообігом та використанням 
електронних документів», назву Закону україни 
«Про зв’язок» було замінено на «Про телекому-
нікації».

Друга зміна Закону україни «Про електронні 
документи та електронний документообіг» сто-
сувалася унормування термінології, що визна-
чається законами україни «Про інформацію» та 
«Про доступ до публічної інформації» і яку за-
стосовують у Законі україни «Про електронні 
документи та електронний документообіг». На 
підставі Закону україни «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів україни у зв’язку з 
прийняттям Закону україни «Про інформацію» 
та Закону україни «Про доступ до публічної 
інформації»3 у частині другій статті 15 Закону 
україни «Про електронні документи та електро-
нний документообіг» слова «інформацію, яка 
є власністю держави» було замінено терміном 
«державні інформаційні ресурси». За визна- © Юрій Ковтанюк, 2015
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Номер частини, статті Редакція від 22.05.2003 Редакція від 15.04.2014

Частина перша 
статті 6

Електронний підпис є обов’язковим рек-
візитом електронного документа, який 
використовується для ідентифікації авто-
ра та/або підписувача електронного доку-
мента іншими суб’єктами електронного 
документообігу.

Для ідентифікації автора електронного 
документа може використовуватися 
електронний підпис.

Частина перша 
статті 7

Оригіналом електронного документа 
вва жається електронний примірник до-
ку мента з обов’язковими реквізитами, у 
тому числі з електронним цифровим під-
писом автора.

Оригіналом електронного документа 
вва жа ється електронний примірник до-
ку мента з обов’язковими реквізитами.

стаття 12 Перевірка цілісності електронного доку-
мента проводиться шляхом перевірки 
електронного цифрового підпису.

Перевірка цілісності електронного доку-
мента може проводитися шляхом пере-
вірки електронного цифрового підпису.

Якщо порівняти попередню редакцію частини 
першої статті 6 Закону україни «Про електронні 
документи та електронний документообіг» з по-
точною (див. табл. 1) можна стверджувати, що 
ключовим у поточній редакції є словом «може». 
Нині «електронний підпис» став одним із засобів 
«ідентифікації автора електронного документа». 
Однак, Закон не визначає жодного іншого за-
собу ідентифікації авторів таких документів та 
способів визначення таких засобів. Виходячи з 
«обґрунтування необхідності прийняття» Закону 
україни «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів україни щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу», що визначено у пояснюваль-
ній записці до проекту цього Закону, його автора-
ми (Комітет з питань підприємництва, регулятор-
ної та антимонопольної політики Верховної Ради 
україни) пропонувалися «інші способи іденти-
фікації особи заявника, наприклад, передавання 
файлу із зображенням, QR-коду тощо з викорис-
тання IT-технологій та мобільного зв’язку (для 
достатньої деталізації пропонується визначити 
ці технічні способи ідентифікації центральному 
органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців)»6. В 
редакції проекту Закону україни «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів україни 
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 
06.06.2013 пропонувалося частини перші статей 
6 і 7 та статтю 12 Закону україни «Про електро-
нні документи та електронний документообіг» 

доповнити реченням такого змісту: «у випад-
ках, визначених Законом україни «Про держав-
ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців», можуть використовуватися 
інші способи ідентифікації автора електронно-
го документа»7. Не можна стверджувати, що це 
вдале визначення «інших способів ідентифікації 
автора електронного документа», однак в оста-
точній редакції Закону україни «Про електронні 
документи та електронний документообіг» вони 
взагалі не визначені. Це сталося незважаючи на 
висновок Головного науково-експертного управ-
ління Апарату Верховної Ради україни до проек-
ту Закону україни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів україни щодо спрощення по-
рядку відкриття бізнесу»: «інші (крім електрон-
ного цифрового підпису) способи ідентифікації 
особи, які можуть застосовуватися у разі подання 
електронних документів, мають визначатися без-
посередньо у цьому Законі, а не у підзаконному 
нормативно-правовому акті центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб, як це пропонується у проекті»8.

Така редакція частини першої статті 6 Закону 
україни «Про електронні документи та електро-
нний документообіг» призводить до законної 
можливості створювати електронні документи 
взагалі без електронного підпису, або такого елек-
тронного підпису, що не дозволить підтвердити 
справжність електронного документа (його ціліс-
ність, неспростовне встановлення особи автора, 

Таблиця 1.

порівняльна таблиця щодо зміни Закону україни «про електронні документи 
та електронний документообіг» від 15.04.2014
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підписувача), юридичну силу та взагалі постави-
ти під сумнів сприйняття цього інформаційного 
об’єкта іншими учасниками електронного доку-
ментообігу, що не є довіреними суб’єктами об-
міну такими документами. На нашу думку, слід 
було додати до частин першої статті 6 Закону 
україни «Про електронні документи та електро-
нний документообіг» запропоноване доповне-
ння у проекті Закону україни «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів україни щодо 
спрощення порядку відкриття бізнесу» визна-
чення випадків, коли можуть використовуватися 
інші способи ідентифікації автора (підписувача) 
електронного документа. Однак, без зазначення 
у цьому визначенні Закону україни «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців». Закон україни «Про електро-
нні документи та електронний документообіг» 
повинен надавати визначення загальних умов 
застосування інших способів ідентифікації ав-
тора електронного документа. Виходячи з цього 
можна запропонувати таке доповнення до части-
ни першої статті 6 Закону україни «Про електро-
нні документи та електронний документообіг»: 
«Можуть використовуватися інші способи іден-
тифікації автора (підписувача) електронного до-
кумента, що визначені законодавством». Такий 
підхід дозволяє використовувати інші способи 
ідентифікації автора (підписувача) електронно-
го документа, але не на власний розсуд окремих 
учасників електронного документообігу, а на 
підставі законодавчих та інших нормативно-пра-
вових актів, що створить умови для унормування 
процесу застосування таких засобів цими учас-
никами у певному локальному інформаційному 
середовищі, створеному для забезпечення окре-
мих видів діяльності.

Крім того, слід звернути увагу, на те, що автори 
змін до статті 6 Закону україни «Про електронні 
документи та електронний документообіг» осно-
вним об’єктом визначення приналежності доку-
мента визначають такий «суб’єкт електронного 
документообігу», як його «автора». стаття 1 цьо-
го закону чітко визначає поняття «автора елек-
тронного документа» та інших «суб’єкт електро-
нного документообігу», таких як «…підписувач, 
адресат та посередник, які набувають передба-
чених законом або договором прав і обов’язків 
у процесі електронного документообігу». Однак, 
Закон україни «Про електронні документи та 
електронний документообіг» не дає чіткого роз-
різнення понять «автор» та «підписувач» елек-
тронного документа. у попередній редакції час-
тини першої статті 6 цього Закону (див. табл. 1) 

вказаний недолік нівелювався визначенням того, 
що ідентифікація «автора та/або підписувача 
електронного документа іншими суб’єктами 
електронного документообігу» проводиться за 
допомогою електронного підпису. Нова редакція 
цієї частини статті 6 Закону україни «Про елек-
тронні документи та електронний документоо-
біг» тільки збільшує зазначену проблему. Якщо 
автор не є підписувачем електронного докумен-
та, а підписувач – автором, як розподіляються на 
практиці обов’язки цих суб’єктів електронного 
документообігу під час створення електронних 
документів та чим визначаються межі їх відпо-
відальності? На жаль, відповіді на запитання ми 
не знаходимо у Законі, що розглядається нами. 
На практиці розрізняють автора-підписувача 
електронного документа, на якого покладається 
відповідальність за створення цього документа 
та підписувача окремих реквізитів електронного 
документа або метаданих до нього, відповідаль-
ність якого обмежується лише інформацією, що 
зафіксована в окремому реквізиті електронного 
документа або міститься в метаданих.

Далі розглянемо статтю 12 Закону україни 
«Про електронні документи та електронний до-
кументообіг». Запропонована редакція цієї стат-
ті9, прийнята у першому читанні проекту закону, 
є незрозумілою. стаття 12 визначає спосіб пере-
вірки цілісності електронного документа, а автор 
пропозицій А. В. Могила пропонував доповни-
ти цю статтю визначенням щодо інших способів 
ідентифікації автора електронного документа10. 
Дійсно, за електронним підписом можна переві-
рити цілісність електронного документа та іден-
тифікувати його автора (підписувача). Однак, 
стаття 12 Закону україни «Про електронні доку-
менти та електронний документообіг» все ж таки 
стосується тільки перевірки цілісності електро-
нного документа. Те ж саме стосується частини 
першої статті 7 цього закону (див. табл. 1). Ця 
стаття не стосується питання ідентифікації авто-
ра (підписувача) електронного документа. Тому 
слід погодитися з тим, що у другому читанні про-
позиції А. В. Могили до частини першої статті 7 
та статті 12 Закону україни «Про електронні до-
кументи та електронний документообіг» були 
відхилені.

Замість того до статті 12 Закону україни «Про 
електронні документи та електронний докумен-
тообіг» за пропозицією О. В. Кужель11 було дода-
но всього одне слово «може» (див. табл. 1). Як й 
у розглянутій частині першій статті 6 цього зако-
ну це слово нині стало ключовим. і знову, автор 
змін до закону залишає невизначеним інші за-
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соби, що можуть застосовуватися для перевірки 
цілісності електронного документа, якщо це не 
електронний цифровий підпис. Звичайно, можна 
передбачити, що такими засобами можуть ста-
ти електронні підписи різних форматів, зокрема 
за різними міжнародними форматами, що надає 
ширші можливості учасникам електронного до-
кументообігу до застосування різних засобів. Це 
може призвести до створення в загальнодержав-
ному електронному документообігу інформацій-
них об’єктів, що можуть бути визначені як елек-
тронні документи, але їх опрацювання іншими 
учасниками цього електронного документообігу, 
підтвердження їх юридичної сили, справжності 
буде унеможливлено.

слід зазначити, що підхід до створення елек-
тронних документів, який ґрунтувався на засто-
суванні електронного цифрового підпису, хоча й 
обмежував можливості учасників електронного 
документообігу, проте був однозначно визна-
ченим. Застосування електронного цифрового 
підпису для створення електронного документа 
передбачало можливість одночасного переві-
ряння цілісності такого документа та ідентифі-
кації його автора (підписувача) за цим підписом. 
Це повністю відповідне поняттю електронно-
го цифрового підпису, що визначено у Законі 
україни «Про електронний цифровий підпис»12. 
Виходячи з чинної редакції частини першої стат-
ті 6 та статті 12 Закону україни «Про електронні 
документи та електронний документообіг» ство-
рення електронного документа може бути завер-
шено підрахунком геш-значення за будь-яким ал-
горитмом криптографічного перетворення даних 
електронного документа. Однак, ідентифікувати 
автора такого документа за цим геш-значенням 
буде неможливо.

Застереження щодо виникнення випадків уне-
можливлення підтвердження юридичної сили та 
справжності електронного документа, до чого 
може призвести чинна редакція Закону україни 
«Про електронні документи та електронний до-
кументообіг» висловлює Головне юридичне 
управління Апарату Верховної Ради україни: 
«…законопроектом вносяться зміни до Закону 
україни «Про електронні документи та електро-
нний документообіг», якими передбачено виклю-
чити положення про те, що електронний підпис є 
обов’язковим реквізитом електронного докумен-
та, а також пропонується замінити обов’язковість 
перевірки цілісності електронного документа 
шляхом перевірки електронного цифрового під-
пису можливістю такої перевірки. На нашу дум-
ку, такий підхід нівелює предмет регулювання 

Закону україни «Про електронні документи та 
електронний документообіг», а також унемож-
ливлює підтвердження цілісності електронного 
документа та ідентифікацію підписувача такого 
документа»13.

Ми вважаємо, що до тексту статті 12 Закону 
україни «Про електронні документи та електро-
нний документообіг» слід додати визначення 
умов, за яких можуть застосовуватися інші засо-
би перевірки цілісності електронних документів. 
Вважаємо, що застосування таких засобів пови-
нно унормовуватися іншими законодавчими та 
нормативно-правовими актами, якщо це необхід-
но для здійснення певної діяльності.

Тепер розглянемо зміни до частини першої 
статті 7 Закону україни «Про електронні до-
кументи та електронний документообіг» (див. 
табл. 1). у цій статті вилучено слова «, у тому 
числі з електронним цифровим підписом авто-
ра»14. Нами повністю підтримується внесення 
такої зміни. у попередній редакції частини пер-
шої статті 7 Закону україни «Про електронні до-
кументи та електронний документообіг» ці слова 
слід було сприймати, як уточнення, що одним із 
обов’язкових реквізитів є електронний цифровий 
підпис. Така ж логіка повинна була застосовува-
тися й до частини першої статті 6 цього закону, 
в якій також уточнюється, що «Електронний 
підпис є обов’язковим реквізитом електронно-
го документа…». Проте, часто доводиться чути 
іншу інтерпретацію щодо цього уточнення від 
фахівців далеких від документознавства та ар-
хівознавства: обов’язковим реквізитом електро-
нного документа є електронний підпис, а інші 
необов’язкові. Але за такою логікою електро-
нний документ може складатися тільки з одного 
електронного підпису.

Однак вільні тлумачення Закону україни «Про 
електронні документи та електронний докумен-
тообіг» у частині, що стосується обов’язкових 
реквізитів електронних документів не заверши-
лися і після внесення змін у частини перші ста-
тей 6 і 7 та статті 12. учасниками електронного 
документообігу часто застосовується така логіка: 
відтепер електронний документ може створюва-
тися без електронного підпису, а тому електрон-
ний документ може не перевірятися на цілісність 
та опрацьовуватися далі без ідентифікації його 
автора (підписувача). Такі особи стверджують, 
що нині будь-який документ в електронній формі 
є електронним. слід зазначити, що все це сталося 
тільки заради вирішення одного питання «спро-
щення порядку відкриття бізнесу», а саме: «за-
провадження державної реєстрації юридичних 
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осіб та фізичних осіб-підприємців у електронній 
формі без обов‘язкового використання електро-
нного цифрового підпису, а також відмова від 
обов‘язкового застосування печаток суб‘єктами 
господарської діяльності»15.

Зазначимо, що разом з запропонованим про-
ектом Закону україни «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів україни щодо спрощення 
порядку відкриття бізнесу» до другого читання 
було подано зауваження Головного юридичного 
управління Апарату Верховної Ради україни, в 
якому застерігалося про таке: «Законопроектом 
пропонується внести зміни до статті 8 Закону 
україни «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців» виключив-
ши необхідність засвідчення електронних доку-
ментів, які подаються для проведення державної 
реєстрації, електронним цифровим підписом. 
При цьому у законопроекті не визначено, яким 
чином та в який спосіб буде здійснюватись іден-
тифікація особи – заявника. Таким чином вини-
кає правова невизначеність, на неприпустимість 
чого неодноразово звертав увагу Конституційний 
суд україни з огляду на конституційне визна-
чення україни як правової держави (стаття 1 
Конституції україни)»16.

Все це демонструє деструктивний характер 
змін, що були внесені до частин перших статей 6 
і 7 Закону україни «Про електронні документи 
та електронний документообіг» щодо однознач-
ного розуміння вимог цих статей. Незважаючи 
на таке начебто скрутне становище із подаль-
шим практичним застосуванням положень 
Закону україни «Про електронні документи 
та електронний документообіг», ми вважаємо, 
що занепокоєність щодо можливості створення 
електронних документів без електронного під-
пису є безпідстав ною, запровадження державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців без застосування засобів перевірки 
цілісності та іден тифікації автора (підписувача) 
електронних до кументів насправді призвело до 
неузгодженості цього закону з Законом україни 
«Про електронні документи та електронний до-
кументообіг» та створило умови для його по-
рушеннями саме у цій сфері діяльності. Такий 
висновок можна зробити на підставі статей 1 і 
5 Закону україни «Про електронні документи та 
електронний документообіг», що залишилися 
без змін. стаття 5 містить визначення «електро-
нного документа»: «Електронний документ – до-
кумент, інформація в якому зафіксована у вигля-
ді електронних даних, включаючи обов’язкові 
реквізити документа.

склад та порядок розміщення обов’язкових 
реквізитів електронних документів визначається 
законодавством»17.

Це визначення ґрунтується на понятті «обо-
в’язкових реквізитів електронних документів», 
що не суперечить визначенню документа з по-
зицій загальної документознавчої теорії18, згід-
но з якою документ складається з реквізитів. 
Визначення «обов’язкового реквізиту» наведено 
у Законі у статті 1: «обов’язковий реквізит елек-
тронного документа – обов’язкові дані в елек-
тронному документі, без яких він не може бути 
підставою для його обліку і не матиме юридич-
ної сили;»19. Тобто відсутність нині у статях 6 і 
7 Закону україни «Про електронні документи та 
електронний документообіг» уточнення щодо 
електронного підпису, як обов’язкового реквізи-
ту не відміняє його обов’язковість. Такий висно-
вок можна зробити, виходячи також із загальної 
документознавчої теорії, що визначає «підпис 
документа реквізитом, який свідчить про відпові-
дальність особи за його зміст та є єдиний чи один 
з реквізитів, що надають документові юридичної 
сили»20. слід зауважити, що таке визначення під-
пису в його широкому значенні повністю відпо-
відає вимозі, що висувалася до електронного під-
пису щодо забезпечення можливості одночасної 
ідентифікації автора (підписувача) електронного 
документа та перевіряння його цілісності.

На обов’язковість електронного підпису вка-
зує й склад обов’язкових реквізитів, що визначе-
ний для такого класу управлінської документації 
як організаційно-розпорядча документація, для 
документів якої підпис є обов’язковим реквізи-
том21. Зазначимо, що більшість електронних 
до ку ментів, що було створено в різних сферах 
діяльності відносяться саме до цього класу уп-
равлінських документів.

Може виникнути запитання щодо правомір-
ного застосування зазначених понять та термінів 
до електронних документів. Ми вважаємо, що 
це цілком прийнятно. Загальний підхід до орга-
нізації діловодства дозволяє змінювати техноло-
гію документування та опрацювання інформації 
без впливу цього процесу на призначення, зара-
ди якого створюється документ, без впливу на 
визначення класів та видів документів, їх юри-
дичну силу. Для документаційного забезпечення 
будь-якої діяльності призначення листів, наказів, 
доручень, інших видів документів залишається 
незмінним незалежно від носія їхньої інформації 
(паперовий, електронний) та способу її опрацю-
вання. Це доводить практика впровадження елек-
тронного документообігу в діяльність державних 
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органів, підприємств, установ та організацій різ-
них форм власності, коли тривалий час в межах 
одного діловодства існують однакові за видами 
документи, що створюють з різними носіями ін-
формації. Прикладом такого виду документа є 
службовий лист. службовий лист може створю-
ватися у формі електронного документа для його 
надсилання у межах корпоративного електро-
нного документообігу, наприклад, у межах ло-
кального інформаційному середовища окремого 
державного органу, і разом з тим до цього орга-
ну можуть надходити паперові листи від інших 
установ, що не є учасниками корпоративного 
електронного документообігу.

Виходячи із змісту частини другої статі 5 
Закону україни «Про електронні документи та 
електронний документообіг», можна зробити 
висновок, що не йдеться про відсутність або 
наявність обов’язкових реквізитів, на то вони є 
обов’язковими. Необхідно визначити їх склад, 
що забезпечить виконання вимог до обов’язкових 
реквізитів електронного документа, що встанов-
лює стаття 1 Закону україни «Про електронні 
документи та електронний документообіг» для 
забезпечення юридичної сили таких документів.

Підсумовуючи аналіз змін до Закону україни 
«Про електронні документи та електронний до-
кументообіг» можна зробити висновок, що осно-
вним недоліком змін, що були здійснені відпо-
відно до Закону україни «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів україни щодо спро-
щення порядку відкриття бізнесу», є невизначе-
ність щодо засобів для перевірки цілісності елек-
тронних документів та ідентифікації їх авторів 
(підписувачів), якщо для цього не застосовується 
електронний цифровий підпис.

1 Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг : Закон україни від 22.05.2003 № 851–IV // 
Офіц. вісн. україни. – Київ, 2003. – № 25. – ст. 1174.

2 Про внесення змін до деяких законів україни у 
зв’язку з прийняттям Закону україни «Про телекомуніка-
ції» : Закон україни від 31.05.2005 № 2599-IV // Відомості 
Верховної Ради україни. – Київ, 2005 – № 26. – ст. 349. – 
Розділ I. – Частина 6.

3 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
україни у зв’язку з прийняттям Закону україни «Про ін-
формацію» та Закону україни «Про доступ до публічної 
інформації» : Закон україни від 27.03.2014 № 1170-VII // 
Відомості Верховної Ради. – Київ, 2014. – № 22. – ст. 816.

4 Про Державну службу спеціального зв’язку та за-
хисту інформації україни : Закон україни від 23.02.2006 
№ 3475-IV // Відомості Верховної Ради україни. – Київ, 
2006. – № 30. – ст. 258.

5 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
україни щодо спрощення порядку відкриття бізнесу : 
Закон україни від 15.04.2014 № 1206-VII // Відомості 
Верховної Ради. – Київ, 2014. – № 24. – ст. 885.

6 Пояснювальна записка до проекту Закону україни 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів ук-
раїни щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=47320&
pf35401=265755. – Назва з екрана.

7 Порівняльна таблиця до проекту Закону україни 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
україни щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» до 
другого читання [Електронний ресурс]. – с. 12. – П. 60. – 
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc34?id=&pf3511=47320&pf35401=295721. – Назва з 
екрана.

8 Висновок Головного науково-експертного управ-
ління Апарату Верховної Ради україни на проект Закону 
україни «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів україни щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» 
(реєстр. № 2258а від 07.06.2013 р., внесений Кабінетом 
Міністрів україни) [Електронний ресурс]. – с. 2 – П. 2. – 
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc34?id=&pf3511=47320&pf35401=270544. – Назва з 
екрана.

9 Порівняльна таблиця до проекту Закону україни 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни 
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» до першого 
читання [Електронний ресурс]. – П. 17. – с. 20. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id
=&pf3511=47320&pf35401=265754. – Назва з екрана.

10 Порівняльна таблиця до проекту Закону україни 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
україни щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» до 
другого читання...

11 Там само.
12 Про електронний цифровий підпис : Закон україни 

від 22.05.2003 № 852–IV // Офіц. вісн. україни. – Київ, 
2003. – № 25. – ст. 1175. – ст. 1.

13 Зауваження Головного юридичного управління 
Апарату Верховної Ради україни до проекту Закону 
україни «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів україни щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» 
(реєстраційний №2258а) [Електронний ресурс]. – с. 1. – 
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpr
oc34?id=&pf3511=47320&pf35401=295635.

14 Порівняльна таблиця до проекту Закону україни 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
україни щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» до 
другого читання...

15 Пояснювальна записка до проекту Закону україни 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
україни щодо спрощення порядку відкриття бізнесу»…

16 Зауваження Головного юридичного управління 
Апарату Верховної Ради україни до проекту Закону 
україни «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів україни щодо спрощення порядку відкриття бізне-
су»...

17 Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг… – ст. 5.



87

іі. Документознавство: історія, теорія, практика

18 ДсТу 2732:2004. Діловодство й архівна справа. 
Терміни та визначення понять. – Київ : Держстандарт 
україни, 2005. – с. 2. – П. 3.3.

19 Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг… – ст. 1.

20 ДсТу 2732:2004. Діловодство й архівна справа. 
Терміни та визначення понять. – с. 6. – П. 4.1.7.

21 ДсТу 4163-2003. Державна уніфікована система до-
кументації. уніфікована система організаційно-розпоряд-
чої документації. Вимоги до оформлювання документів. – 
Київ : Держстандарт україни, 2003. – П. 4.4.

Проанализированы изменения в Законе украины «Об электронных документах и электронном документо-
обороте». Исследовано характер и направленность этих изменений, а также их влияние на практическое при-
менение рас смотренного Закона.
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The author analyzed the changes to the Law of Ukraine «On Electronic Documents and Electronic Documents 
Circulation»; studied the nature and direction of these changes and their impact on the practical application of the Law 
under discussion.

Key words: the electronic document, state information resources, the electronic signature, mandatory details, the 
author, the signer, identification, integrity, authenticity, legal value.
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уДК 35.077.1:004.91(477)
оксана Лаба

До проБЛЕм орГАніЗАЦіЇ 
ЕЛЕКтронноГо ДіЛовоДствА в уКрАЇні

у статті проаналізовано переваги та недоліки електронного діловодства. Здійснено порівняння етапів 
життєвого циклу паперового та електронного документа. Висвітлено основні проблеми практичного впровад-
ження електронного діловодства в державних органах, підприємствах, установах та організаціях будь-якої фор-
ми власності. Запропоновано перспективні напрямки розвитку електронного діловодства в україні.

Ключові слова: електронне діловодство, транзакція, життєвий цикл електронного документа.

а й автоматизації створення реквізитів докумен-
тів та їх розташування за цими формами. Адже 
в діловодній практиці можна використовувати й 
заздалегідь заготовлені паперові форми, напри-
клад, фірмові бланки, виготовлені друкарським 
способом, різні облікові журнали, рахунки, на-
кладні, договори тощо, які можна заповнювати 
власноручно або друкувати на них змінну інфор-
мацію реквізитів. Переваги використання власне 
електронної форми полягають в тому, що дані, на 
основі яких створюється документ в електронній 
формі, можуть зберігатися, до прикладу, в базі 
даних, а використовуватися у потрібній формі та 
відтворюватися за допомогою програмного за-
безпечення, наприклад, засобами системи елек-
тронного документообігу (далі – сЕД), у формі 
реєстраційно-контрольної картки. Це означає, 
що одні й ті ж дані, збережені в базі даних чи 
іншим способом, можуть використовуватися у 
різних формах за допомогою відтворення потріб-
ного вигляду на екрані, однак при цьому займати 
мінімум дискової пам’яті сервера (комп’ютера) 
за рахунок того, що зберігаються вони в інфор-
маційній системі один раз;

– висока швидкість передавання інформації 
множині адресатів;

– висока компактність сховищ даних (пер-
винної та вторинної інформації), наприклад, для 
організації їх централізованого зберігання у ді-
ловодстві або архіві;

– висока швидкість пошуку та доступу до ін-
формації;

– скорочення часу підготовки, опрацювання, 
розгляду, проходження документів;

– підвищення рівня контролю за виконанням 
документів;

– зменшення кількості помилок під час опра-
цювання та виконання документів;

– економія паперу.

Проблеми організації електронного діло-
водства й документообігу все частіше стають 
об’єктом наукових досліджень як українських, 
так і зарубіжних дослідників, про що свідчить 
значна кількість публікацій з цієї тематики. В 
україні над тематикою впровадження електро-
нного діловодства активно працюють фахівці 
та науковці Державної архівної служби україни 
(далі – укрдержархів), Центрального державно-
го електронного архіву україни (далі – ЦДЕА 
україни), українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознав-
ства (далі – уНДіАсД), інституту кібернети-
ки імені В. М. Глушкова НАН україни, а саме: 
Ю. Забенько1, Ю. Ковтанюк2, П. Марченко3, 
О. Мелащенко4 та інші. Основні проблеми вико-
ристання електронних документів у Російській 
Федерації окреслив М. ларін5, а значну увагу пи-
танням безпаперового документообігу та архів-
ного зберігання документів в умовах електрон-
ного документообігу приділяє Н. храмцовська6. 
Електронний документ як об’єкт документоз-
навства аналізує В. Янкова7. Однак, практичні 
аспекти впровадження електронного діловодства 
в державних органах, підприємствах, установах 
та організаціях будь-якої форми власності (далі – 
установа) і досі є актуальними.

Переваги електронного діловодства є безза-
перечними. Про них говорять як науковці, так і 
практики сфери діловодства. українська дослід-
ниця О. Тур вважає, що основною проблемою 
традиційної технології управління документоо-
бігом є практична неможливість централізовано 
відслідковувати рух документів установи в ре-
альному масштабі часу8. Окрім цього, реальними 
позитивними ознаками електронного документо-
обігу, на нашу думку, можна вважати:

– можливість вміщення в документ, крім тек-
сту, мультимедійних даних;

– можливість використання не просто заздале-
гідь заготовлених електронних форм документів, © Оксана Лаба, 2015
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Електронне діловодство сьогодення має і пев-
ні недоліки. учасниками науково-практичного 
семінару «Проблеми електронного докумен-
тообігу: від створення до архіву», який 7 квіт-
ня 2010 р. проводився на базі інституту спеці-
ального зв’язку та захисту інформації НТуу 
«КПі» за участю представників ЦДЕА україни, 
інституту проблем моделювання в енергетиці 
НАН україни, Державного комітету інформати-
зації україни та інших провідних установ у цій 
сфері, було окреслено ключові проблеми забез-
печення зберігання електронних документів з 
часу їх створення до передавання на постійне 
зберігання9. Це, насамперед:

– неузгодженість стандартів і технічних ре-
гламентів щодо електронних документів та елек-
тронних цифрових підписів;

– відсутність нормативно-правової бази щодо 
створення уповноваженого контролюючого ор-
гану у сфері діловодства та архівної справи, 
функцією якого буде нагляд за дотриманням 
установами, особливо з державною формою 
власності, вимог до організації діловодства та 
архівної справи, а також проведення експертизи 
сЕД, що впроваджені у діяльність цих установ, 
на відповідність окресленим вимогам із видаван-
ням установам сертифікату відповідності;

– відсутність нормативно-правового та норма-
тивного забезпечення щодо співіснування папе-
рового та електронного документообігу;

– відсутність автоматизованих засобів для за-
безпечення уніфікованого виконання деяких до-
кументаційних процесів (технічної перевірки, 
конвертування, інкапсуляції тощо), що властиві 

документам в електронній формі, зокрема, елек-
тронним документам, але є новими для організа-
ції діловодства;

– відсутність нормативно-правового та нор-
мативного забезпечення щодо передавання елек-
тронних документів до державних архівів на по-
стійне зберігання;

– відсутність у складі інформаційних систем, 
зокрема, сЕД, установ практичних реалізацій 
автоматизованих засобів для підготовки електро-
нних документів до передавання на архівне збе-
рігання, що дозволить забезпечити підтверджен-
ня справжності та відтворення інформації цих 
документів під час їх тривалого (понад 10 років) 
та постійного зберігання;

– відсутність планування життєвого циклу 
електронних документів.

На наш погляд, у цьому контексті корисним 
буде порівняння життєвого циклу паперового та 
електронного документа. Для цього краще зобра-
зити життєві цикли паперового та електронного 
документів схематично, враховуючи діловодні 
традиції та вимоги чинних нормативно-правових 
актів та нормативних документів, що регулюють 
діловодні процеси, зокрема «Типової інструкції 
з діловодства у центральних органах виконав-
чої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевих органах виконавчої влади»10, а 
також ДсТу 4163-2003 «Державна уніфікована 
система документації. уніфікована система ор-
ганізаційно-розпорядчої документації. Вимоги 
до оформлювання документів»11. Так, для вихід-
ного/вхідного документа життєвий цикл можна 
зобразити схемою, що складається з 17 основних 
процесів (рис. 1):

Рис. 1. Життєвий цикл паперового документа
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слід зазначити, що не кожен документ 
обов’язково проходить всі виокремлені на схемі 
процеси. До прикладу, є документи, що не потре-
бують затвердження чи погодження. Крім того, 
у наведеній схемі зображений рух документа від 
його створення в установі, що є створювачем 
(автором) документа, і до завершення роботи з 
ним в установі, що є адресатом (отримувачем до-
кумента), після чого документ передається спо-
чатку до архівного підрозділу установи, а пізні-
ше – до державного архіву або архівного відділу 
міської ради. Внутрішній документ, який пере-
дається між підрозділами, проходить ті ж самі 
процеси, лише в межах однієї установи. Для вну-
трішнього документа не характерні такі етапи, як 
надсилання адресату, хоча рух документа все ж 
відбувається, до прикладу, у випадку низхідно-
го документа, від керівника до підпорядкованих 
підрозділів, а також попередній розгляд докумен-
та та реєстрація вхідного документа в установі. 
Не завжди внутрішній документ проходить етап 
розгляду керівником, за винятком тих випадків, 
коли документ передається керівнику структурно 
відокремленого підрозділу.

Вважаємо, що етапи життєвого циклу елек-
тронного документа слід виокремлювати з ура-
хуванням вимог «Порядку роботи з електронни-
ми документами у діловодстві та їх підготовки 
до передавання на архівне зберігання»12 (далі – 
Порядок). Це надає можливість виокремити у 
русі електронних документів додаткові процеси, 
не характерні для паперового документа. Тому 
життєвий цикл електронного документа можна 
зобразити 20 процесами (рис. 2).

усі етапи життєвого циклу електронного до-
кумента, виокремлені на рисунку 2, аналогічно 
як і для паперового документа, поділяються на 
процеси, які електронний документ проходить 
в межах установи, що є створювачем (автором) 
документа, а також ті, які він проходить у меж-
ах установи, що є адресатом (отримувачем до-
кумента), після чого електронний документ пе-
редається на архівне зберігання. Внутрішній 
документ створюється й використовується в 
межах автоматизованої інформаційної системи 
(далі – Аіс) установи, після чого передається 
до архівного підрозділу установи за допомогою 
цієї ж Аіс, тобто, фізично він нікуди не перемі-
щується, розмежовуються лише права доступу 
до нього. Варто також звернути увагу на те, що 
процеси створення паперового примірника елек-
тронного документа та формування справ з папе-
ровими примірниками електронних документів  
характерні тільки для документів постійного та 
тривалого (понад 10 років) строків зберігання. 
Документів тимчасових строків зберігання ці 
процеси не стосуються. Крім того, процес фор-
мування у справи електронних документів тим-
часових строків зберігання відбувається лише на 
логічному рівні засобами Аіс, адже ці докумен-
ти доведеться знищувати по одному, а не справа-
ми, як паперові.

Як бачимо, при проходженні електронних 
документів з’являються додаткові процеси, не 
характерні для життєвого циклу паперових до-
кументів, такі як створення XML-документів, 
технічна перевірка електронних документів, зо-
крема, архівних, надсилання повідомлень про 

Рис. 2. Життєвий цикл електронного документа (ЕД – електронний документ, 
ЕЦП – електронний цифровий підпис, іс – інформаційна система)
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отримання чи відхилення вхідних електронних 
документів, конвертування електронних доку-
ментів в рекомендований формат та створення 
паперових примірників електронних документів 
постійного та тривалого (понад 10 років) строків 
зберігання тощо.

у цьому контексті постає логічне питання, чи 
виконує електронне діловодство одне з основних 
його завдань, зокрема, чи дає воно можливість 
зробити діловодні процеси максимально зручни-
ми для його суб’єктів за допомогою програмно-
го забезпечення. Виходячи з кількості процесів 
життєвого циклу електронних документів може 
скластися враження, що ні. На перший погляд 
видається, що із збільшенням кількості операцій 
з електронними документами діловод змушений 
виконувати більший обсяг робіт, аніж з аналогіч-
ними паперовими. Однак, слід взяти до уваги, що 
всі зазначені нові документаційні процеси не мо-
жуть виконуватися без їх автоматизації.

Тому важливим перспективним напрямом у 
розвитку електронного діловодства є доопра-
цювання сЕД щодо доповнення їх можливістю 
керування транзакціями. Транзакція – група по-
слідовних операцій, яка є логічною одиницею 
роботи з даними і може бути виконана або ціл-
ком і успішно, або не виконана зовсім13. Широке 
впровадження у сЕД принципів роботи на осно-
ві транзакцій дасть змогу об’єднувати операції, 
які повинні виконуватися у жорсткій послідов-
ності за одним запитом (командою) користувача 
системи, наприклад, формування якого зводить-
ся до використання якогось елемента інтерфейсу: 
кнопки, посилання, руху вказівника миші тощо. 
Наприклад, транзакція «Підписання ЕД ЕЦП» 
означатиме, що особа, уповноважена підписати 
електронний документ електронним цифровим 
підписом, вибере команду «Підписати доку-
мент», а програмне забезпечення виконає цілий 
комплекс дій, а саме:

1) зареєструє документ в сЕД (адже, згідно з 
Порядком, електронний документ спочатку реє-
струється, а вже потім підписується14);

2) конвертує електронний документ у формат, 
призначений для архівного зберігання15 (суб’єкти 
електронного діловодства продовжують працю-
вати з документами у звичних для них форматах, 
наприклад DOC, а безпосередньо перед підпи-
санням здійснюватиметься конвертування елек-
тронного документа у рекомендований для ар-
хівного зберігання формат, наприклад PDF/A16);

3) підпише електронний документ – накладе 
електронний цифровий підпис.

Така транзакція є логічною, оскільки всі три 
дії повинні виконуватися послідовно і не бути 

роз’єднаними в часі з тієї точки зору, аби в сЕД 
не було можливості, до прикладу, зареєструвати 
інший документ, поки не підписаний електро-
нним цифровим підписом попередній, що вже 
був зареєстрований.

Конвертування у рекомендований формат для 
архівного зберігання буде відбуватися взагалі не-
помітно для кінцевого користувача сЕД і не ста-
новитиме жодних труднощів. Коли ми оплачуємо 
покупку в магазині платіжною картою, ми не за-
мислюємося, які саме дії виконуються, важливим 
є результат і зручність для покупця. Аналогічна 
ситуація і з електронними документами. Для 
кінцевого користувача – суб’єкта електронного 
діловодства не потрібно буде виконувати цілу 
низку складних технічних операцій, сЕД буде 
забезпечувати одразу декілька етапів життєвого 
циклу електронного документа. Таким чином, з 
доповненням сЕД можливостями опрацьовува-
ти документаційні процеси в режимі транзакцій 
електронне діловодство буде суттєво спрощене 
для кінцевого користувача.

Означені вище проблеми суттєво впливають 
на організацію електронного діловодства в ціло-
му та сЕД установ. До прикладу, неможливість 
гарантування постійного та тривалого (понад 
10 років) зберігання електронних документів, що 
зумовлено швидким моральним старінням інфор-
маційних технологій та невивченістю можливос-
тей гарантованого постійного зберігання даних 
(інформації) на електронних носіях інформації 
призводить до того, що при передаванні таких 
документів на архівне зберігання виникає необ-
хідність створення їх паперових примірників. Це 
означає, що на сьогодні організація електронно-
го діловодства без паперового є неможливою. у 
цьому контексті дослідники вважають доцільною 
не повну «електронізацію» діловодства, а лише 
збільшення частки безпаперових технологій й 
автоматизацію ключових діловодних процесів в 
умовах «мирного співіснування» як паперового, 
так і електронного діловодства у межах одного 
діловодства установи. Першочерговий перехід 
на електронну форму повинен відбутися для до-
кументів з тимчасовими строками зберігання, на-
приклад, для здійснення службового листування, 
термін зберігання документів якого, зазвичай, не 
перевищує 5 років17.

Для невеликих установ з чисельністю праців-
ників менше, ніж 50, можна погодитися з таким 
рішенням щодо організації електронного діло-
водства, як впровадження спеціальних версій 
сЕД, призначених для невеликої кількості корис-
тувачів («лайт-версій») або оренди сЕД за мо-
деллю SAAS (Software as a Service – програмне 
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забезпечення як послуга)18. SAAS є інноваційним 
рішенням розповсюдження програмного забезпе-
чення, коли користувач не платить за придбання 
програмного забезпечення, а лише оплачує вар-
тість його використання, як послуги, провайдеру, 
який це програмне забезпечення розробляє, ке-
рує ним та надає доступ до нього користувачам 
через мережу інтернет19.

серед інших першочергових завдань щодо 
вирішення проблем організації електронного ді-
ловодства, у тому числі й електронного докумен-
тообігу, можна назвати:

– використання єдиного формату електронно-
го цифрового підпису;

– внесення змін до законів україни з метою 
надання архівістам права засвідчення архівних 
електронних документів власним електронним 
цифровим підписом;

– зберігання у ЦДЕА україни оригіналу елек-
тронного документа у незмінному форматі, а 
та кож здійснення конвертування електронних 
до ку  ментів в актуальний формат з засвідчення 
кон вер тованої копії електронним цифровим під-
пи  сом діловода або архівіста – в залежності від 
того, де відбувається цей процес;

– застосування методів XML-інкапсуляції да-
них для створення уніфікованого інформаційно-
го об’єкта (далі – уіО)20, що містить електронний 
документ та усі його складові. Завершується 
створення уіО підписанням електронним циф-
ровим підписом діловода установи, якщо це 
вихідний електронний документ, або архівіста, 
якщо це архівний електронний документ.

Важливо в цьому аспекті зазначити, що пере-
хід до електронного діловодства є на сьогодні не 
лише вимогою часу, а й законодавчою нормою, 
закріпленою значною кількістю нормативно-пра-
вових актів, таких як закони україни «Про націо-
нальну програму інформатизації» від 04.02.1998 
№ 74/98-ВР, «Про електронні документи та елек-
тронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-
IV, «Про електронний цифровий підпис» від 
22.05.2003 № 852-IV, «Про основні засади роз-
витку інформаційного суспільства в україні на 
2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V тощо. 
Крім того, це є однією з обов’язкових умов єв-
роінтеграції, що дозволяє створити підґрунтя для 
здійснення трансграничної інтероперабельності* 

* Здатність до взаємодії різних незалежних одна 
від одної інформаційних систем і служб, незважаючи 
на їх приналежність до різних держав. Наприклад, 
для спільного використання інформаційних ресурсів, 
незважаючи на відмінності в програмних, технічних та 
інших засобах, на яких побудовані ці системи, та місце 
розташування цих ресурсів і систем у світі.

електронного документообігу з використанням 
послуг електронного цифрового підпису21.

Одним із документів, що найбільш повно 
визначає технічне унормування роботи з елек-
тронними документами, є Порядок роботи з 
електронними документами в діловодстві та їх 
підготовки до передавання на архівне зберіган-
ня», затверджений наказом Міністерства юстиції 
україни 11.11.2014 № 1886/5 та зареєстрований 
в Міністерстві юстиції україни 11.11.2014 за 
№ 1421/26198, що є значним кроком до практич-
ного впровадження електронного діловодства в 
україні.

Основними перспективними напрямами роз-
витку електронного діловодства в україні можна 
визначити такі:

1) впровадити вимоги, що визначаються 
Порядком, у діловодство;

2) вирішити питання «забезпечення упоряд-
кування архівних документів за встановлені за-
конодавством строки їх зберігання в архівних 
підрозділах органів виконавчої влади для здій-
снення поступового переходу на електронний 
документообіг» у відповідності до вимог п. 9 
Плану заходів щодо реалізації Концепції розви-
тку електронного урядування в україні22 у редак-
ції від 25.12.201323. Йдеться про архівні паперові 
документи за весь попередній період. Здійснити 
це в стислі строки складно. Немає належного 
фінансування, кваліфікованих кадрів, і це потре-
бує значного робочого часу. Тому ідея полягає у 
створенні наступних за номерами описів справ 
постійного зберігання. Зазвичай для установи ве-
деться опис № 1, що продовжується. Його поді-
ляють на томи за роками створення документів. 
Якщо розпочати описи № 2, тоді можна поступо-
во завершити створення описів № 1, що будуть 
містити описування справ за попередні роки і од-
ночасно почати створення описів № 2, в які мож-
на буде додавати справи документів за період, з 
якого було розпочато створення електронних до-
кументів постійного строку зберігання;

3) вирішити питання щодо підготовки до пе-
редавання на архівне зберігання електронних до-
кументів постійного та тривалого (понад 10 ро-
ків) строків зберігання, що створювалися не за 
вимогами Порядку (до його затвердження);

4) розпочати гармонізацію міжнародних стан-
дартів щодо надання електронних послуг, у тому 
числі електронного підпису та електронного до-
кументообігу, розробити та затвердити на під-
ґрунті цих стандартів нормативно-правовий акт 
щодо впровадження цих послуг у межах «Плану 
заходів з імплементації угоди про асоціацію між 
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україною, з однієї сторони, та Європейським 
союзом, Європейським співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, на 2014–2017 роки»24. слід зазначити, 
що нам варто розвивати гілку послуг електро-
нних підписів, що відповідають міжнародним 
стандартам, у межах національної системи елек-
тронних цифрових підписів, а також узгодити 
структуру та зміст транспортних форматів обмі-
ну електронним документами.
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В статье проанализированы преимущества и недостатки электронного делопроизводства. Осуществлено 
сравнение этапов жизненного цикла бумажного и электронного документа. Рассмотрены основные пробле-
мы практического внедрения электронного делопроизводства в государственных органах, предприятиях, уч-
реждениях и организациях любой формы собственности. Предложены перспективные направления развития 
электронного делопроизводства в украине.

Ключевые слова: электронное делопроизводство, транзакция, жизненный цикл электронного документа.

In the article, advantages and disadvantages of the electronic records management are analyzed. The comparison 
of the life cycle stages of the paper and electronic records is realized. The main problems of the electronic records 
management implementation in the government bodies, enterprises, institutions and organizations of any ownership are 
explored. The advanced directions of electronic records management development in Ukraine are suggested.

Key words: electronic records management, transaction, electronic records’ life cycle.
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орГАніЗАЦія роБотИ З ЕЛЕКтроннИмИ ЗвЕрнЕннямИ 
ГромАДян в сучАсніЙ уКрАЇні

у статті на підставі аналізу офіційних веб-сайтів обласних державних адміністрацій україни розкрито зна-
чення електронних звернень громадян та електронних приймалень для підтримання взаємодії між громадянами 
і владою та їх взаємного впливу (станом на 01.01.2015). Визначено напрями вдосконалення роботи з електрон-
ними зверненнями.

Ключові слова: електронні звернення громадян, електронна приймальня, веб-сайт.

ка зору підтверджується певним рядом причин. 
Перш за все, звернення, в якому би вигляді вони 
не існували, завжди були і будуть дзеркалом ві-
дображення поточного стану життя. По-друге, в 
сучасній історіографії документознавства тема 
дослідження практично не знайшла відобра-
ження. По-третє, привабливість, оперативність 
та зручність електронного способу звернення 
потребує свого аналізу та визначення основних 
форм, в яких воно подається громадянами та 
юридичними особами, а також виявлення про-
блем, які впливають на зниження якості процесу 
опрацювання електронних звернень.

На сьогодні можна зазначити, що норматив-
но-правова база організації роботи зі звернення-
ми громадян в їх традиційній формі (письмові та 
усній) сформована. Основними документами, які 
її складають, є: закон україни «Про звернення 
громадян» від 02 жовтня1996 р. № 393/96-ВР2; 
указ Президента україни «Про першочергові за-
ходи щодо забезпечення реалізації та гаранту-
вання конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування» 07 лютого 2008 р. № 109/20083; 
постанови Кабінету Міністрів україни – «Про за-
твердження інструкції з діловодства за звер-
неннями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об’єднаннях грома-
дян, на підприємствах, в установах, організа-
ціях незалежно від форм власності, в засобах 
масової інформації» від 14 квітня 1997 р. № 3484, 
«Про затвердження Класифікатора звернень гро-
мадян» від 24 вересня 2008 р. № 8585, «Про за-
твердження Методики оцінювання рівня органі-
зації роботи із зверненнями громадян в органах 
виконавчої влади» від 24 червня 2009 р. № 6306. 
складною є ситуація з правовим регулюванням 
організації роботи з електронними звернення-
ми громадян. Відсутність нормативно-правових 
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Початок ххі ст. для українського інститу-
ту звернень громадян стає часом значних змін. 
Підставою для цього є впровадження новітньої 
форми роботи з громадянами – прийняття, опра-
цювання, розгляд, надання відповідей на елек-
тронні звернення, які надсилаються в органи 
державної влади та місцевого самоврядування 
через електронні приймальні. 

Поява електронних приймалень, електронних 
пропозицій, заяв, скарг в роботі зі зверненнями 
громадян обумовлена інформатизацією органів 
державної влади та місцевого самоврядування, 
спрямованою на поліпшення умов для розвитку 
демократії, реалізації громадянами конститу-
ційних прав на участь в управлінні державними 
справами і на вільний доступ до інформації про 
діяльність цих органів влади, а також забезпе-
чення гласності та відкритості їх діяльності. На 
державному рівні приймається низка норматив-
но-правових актів, які встановлюють порядок 
використання інформаційних технологій в діяль-
ності органів виконавчої влади1. саме завдяки 
мережі інтернет, наявності офіційного веб-сайту 
та електронної приймальні двосторонній зв’язок 
між державою та суспільством, місцевою адміні-
страцією та громадою має стати більш ефектив-
ним, відкритим, прозорим, а також забезпечити 
громадськості можливість впливати на процеси, 
що відбуваються у державі.

Звернення громадян протягом історії свого 
становлення завжди представляли собою канал 
комунікації, що зв’язував державу з її населен-
ням. Якщо раніше люди могли застосувати своє 
конституційне право на звернення лише відпра-
вивши листа або записавшись на особистий при-
йом, то сьогодні влада намагається зробити цю 
процедуру більш зручнішою та ефективнішою як 
для себе, так і для населення. Визначення місця 
та ролі електронних звернень у взаємодії сус-
пільства та держави, способів їх представлення 
в віртуальному вимірі є актуальним. Така точ-
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актів, які б встановлювали визначення понять 
«електронне звернення», «електронна приймаль-
ня», вимоги до створення, оформлення електро-
нного звернення та відповіді на нього, порядку 
його прийняття, опрацювання, розгляду та ви-
конання, підкреслює неофіційність цієї форми 
звернень. Розроблення та прийняття відповідних 
положень, інструкцій або порядку роботи з елек-
тронними зверненнями є актуальним питанням, 
особливо в умовах спрямованості української 
держави на реформування влади, впровадження 
електронного урядування.

Зазначимо, що на початку 2013 року був 
створений законопроект «Про внесення змін до 
Закону україни «Про звернення громадян», як 
раз стосовно електронних форм звернень, але 
на сьогодні він так і залишається законопроек-
том7. Парадокс полягає у тому, що не прийнявши 
зміни до основного закону, 25 грудня 2013 року 
Кабінет Міністрів україни прийняв постанову 
«Про затвердження Положення про Державну 
інформаційну систему електронних звернень 
громадян»8. Ця система включає програмно-
технічні комплекси та інші технічні засоби, що 
забезпечують формування, надсилання, одер-
жання звернень громадян у формі електронних 
документів, опрацювання і зберігання звернень, 
контроль за їх розглядом та систему захисту ін-
формації. За створення умов для функціонування 
системи відповідає Державне агентство з питань 
електронного урядування україни. Для роботи 
з Державною системою електронних звернень 
побудовано єдиний інформаційний веб-ресурс 
звернень громадян до органів державної влади 
та місцевого самоврядування (http://z.gov.ua), 
що знаходиться у вільному доступі для громадян 
україни та осіб, які законно перебувають на тери-
торії країни. Завдяки цьому веб-ресурсу зазначе-
ні особи можуть подавати до органів державної 
влади та місцевого самоврядування звернення в 
електронній формі, а також слідкувати за станом 
їх виконання. Цей крок є достатньо позитивним і 
правильним, як для населення, так і для країни в 
цілому, бо він розширює перелік способів реалі-
зації права на звернення. 

Звернення до органів державної влади та міс-
цевого самоврядування через Державну систему 
електронних звернень здійснюється за етапами. 
По-перше, заявнику необхідно зареєструватись. 
Для цього пропонуються два способи: з викорис-
танням електронного цифрового підпису (далі – 
ЕЦП) та без нього. Якщо обрано перший спосіб, 
то звернення стає обов’язковим для розгляду та 
виконання, а отже, є повноправним з традиційним 

аналогом. Після реєстрації заявник потрапляє 
до особистого кабінету, де він може формувати, 
зберігати, відправляти електронні звернення та 
інформаційні запити, а також слідкувати за ста-
ном їх розгляду. структурно електронне звернен-
ня складається з двох частин. В першій частині 
надається інформація про звернення (вказується 
область, район, населений пункт, установа, вид 
звернення, додаткові матеріали з можливістю 
прикріплення їх до звернення), а в другій частині 
фіксується суть звернення. статус відправлено-
го звернення, наприклад, «надіслано» або «за-
реєстровано», можна з’ясувати в посиланні «Мої 
звернення/запити».

Поняття «електронне звернення громадян» 
можна охарактеризувати, як звернення заявника, 
яке надійшло на адресу електронної пошти ор-
ганізації або розміщене на офіційному веб-сайті 
організації в глобальній комп’ютерній мережі 
інтернет.

Новою формою діалогу держави з її населен-
ням є електронна приймальня, яка у віртуальному 
режимі, виконує стандартний набір функцій, при-
таманний роботі з письмовими або усними звер-
неннями громадян, зокрема: прийняття звернень; 
консультація громадськості; надання доступу до 
важливої інформації; аналіз звернень, виявлен-
ня важливих та гострих суспільних питань, що 
впливають на життєдіяльність громади та потре-
бують негайного, позитивного вирішення. 

Електронна приймальня може містити такі 
структурні елементи9:

– довідкову інформацію, тобто відображати 
зміст традиційної роботи зі зверненнями – це 
графік роботи особистого прийому, список необ-
хідних документів та поштову адресу місцезна-
ходження тієї чи іншої організації;

– правила створення, заповнення звернення в 
електронній формі, зразки документів;

– перелік гіперпосилань на основні норматив-
но-правові акти, які відносяться до конкретної 
галузі;

– власне форму звернення, яка складається з 
постійної інформації та пустих рядків для вводу 
даних про заявника і безпосередньо тексту звер-
нення.

Отже, зосередимо увагу на тому, як представ-
лена електронна форма роботи зі зверненнями 
громадян на веб-сайтах обласних державних ад-
міністрацій україни (далі – ОДА).

Зазначимо, що сторінка, яка містить електро-
нну форму звернення або електронну приймаль-
ню є поняттями тотожними для сучасних органів 
державної влади та місцевого самоврядування. 
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Відсутність електронних форм звернень або 
наявність лише поштової скриньки, призначеної 
для надсилання запитів, є характерною для офі-
ційних сайтів Вінницької, Дніпропетровської, 
Закарпатської, івано-Франківської, Київської, 
Одеської, Полтавської, сумської, Тернопільської, 
харківської, херсонської, хмельницької, Чер-
каської, Чернігівської ОДА. увага громадянина 
зосереджується тільки на розділах, які мають на-
зву «Звернення громадян» або «Прийом грома-
дян». Ці розділи містять таку інформацію: нор-
мативна база організації роботи зі зверненнями; 
аналітичні та статистичні довідки; порядок звер-
нення громадян до ОДА; порядок прийому гро-
мадян; графіки особистого прийому громадян, 
виїзних прийомів, спільних прийомів, «гарячих 
ліній»; зразки документів та інших матеріалів, 
необхідних для реалізації права на звернення; 
зразок написання звернення; актуальні питання; 
положення про відділ роботи зі зверненнями гро-
мадян тощо.

Форми електронних звернень представлені 
на сайтах Волинської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької, Кіровоградської, львівської, Мико-
лаївської, Рівненської та Чернівецької ОДА. Вона 
майже однакова для всіх вказаних ОДА, зазвичай 
спрощена та складається з 3-5 пунктів.

у розділі про електронні звернення анонсу-
ється інформація, яка в узагальненому варіанті 
представлена наступним чином: «Ваш лист в 
електронній формі не є офіційним зверненням, 
він не підпадає під дію норм Закону україни 
«Про звернення громадян», зокрема щодо відпо-
відної реєстрації та надання відповіді протягом 
30 діб. інформація, яку Ви надішлете в електро-
нному вигляді, може бути взята до відома пред-
ставниками влади. Якщо Ви хочете отримати 
офіційну відповідь, інформацію або порушуєте 
питання особистого характеру, що потребує роз-
гляду, Ваше звернення має бути оформлене у по-
рядку, визначеному ст. 5 Закону україни «Про 
звернення громадян». Тому радимо звернутися 
з офіційним письмовим зверненням за Вашим 
підписом та адресою проживання або записати-
ся на особистий прийом»10. Ця інформація фор-
мує у заявника чітке уявлення статусу звернен-
ня та ймовірності затримки вирішення питання, 
означеного в цьому зверненні. саме це, на нашу 
думку, є найбільш проблемним і водночас пара-
доксальним питанням. Отже, відповідно до нор-
мативно-правових актів, які встановлюють по-
рядок використання інформаційних технологій в 
діяльності органів державної влади та місцево-
го самоврядування, електронна форма взаємодії 

між громадою та владою та їх взаємного впли-
ву повинна використовуватись, але статус елек-
тронних звернень, електронних приймалень, їх 
структури, вимоги до побудови не мають право-
вого регулювання. структура електронного звер-
нення, яка пропонується Державною системою 
електронних звернень, на жаль, на сьогодні не 
вирішує проблему. Нагальним питанням є вне-
сення змін в першу чергу в Закон україни «Про 
звернення громадян» про надання електронно-
му зверненню офіційного статусу.

На веб-сайті львівської ОДА в меню «Ад мі-
ністрація», обираючи посилання «Звер нення гро-
мадян», ми отримуємо інформативну сторінку 
відповідної тематики з гіперпосиланнями на гра-
фіки роботи зі зверненнями, нормативно-правову 
базу, «Запитання та відповіді», де роз’яснюються 
найбільш актуальні питання, що порушують гро-
мадяни у зверненнях. Окрім цього, на сторінці 
ми можемо знайти і посилання «Електронні звер-
нення громадян», що містить форму звернення. 
Форма дуже проста і складається лише з 4 пунк-
тів: прізвище, ім’я, по-батькові заявника; адреса 
електронної скриньки; текст звернення та код. 
Нижче форми, лаконічно прописані певні прави-
ла щодо написання заяви чи скарги: обов’язкова 
стислість, інформативність та надання лише кон-
кретних фактів по суті питання. Звернення не 
приймається до розгляду, якщо містить нецен-
зурну лексику або образи, порушене у зверненні 
питання не належить до компетенції органів ви-
конавчої влади, текст написано з використанням 
латиниці.

Посилання «інтернет-приймальня» та «Звер-
нення громадян» існують окремо один від од-
ного на сайті Волинської ОДА. В останньому 
ми можемо отримати загальну інформацію про 
нормативну базу, зразки документів та вимоги до 
звернень, прийом громадян, «телефон довіри». 
Електронна приймальня включає у себе форму 
заповнення, яка містить такі пункти: прізвище, 
ім’я, по-батькові громадянина, адреса електро-
нної скриньки, телефон, тема, текст звернення. у 
формі встановлена можливість отримання копії 
звернення на власний e-mail, а також у довідко-
вій інформації рекомендується продублювати 
це електронне звернення у письмовій формі або 
звернутись особисто. Важливо зазначити, що 
дана електронна приймальня призначена не тіль-
ки для звернень, а і для інформаційних запитів на 
отримання публічних відомостей. Треба сказати, 
що такий же (навіть ідентичній) підхід до елек-
тронних звернень можна побачити на офіційно-
му сайті Запорізької ОДА.
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На веб-сайті Чернівецької ОДА є розділ 
«Звернення громадян»,який містить графіки та 
порядок особистого прийому громадян, норма-
тивну базу, інформаційні повідомлення (аналі-
тичні довідки), відомості про відділ роботи зі 
зверненнями громадян та доступ до публічної 
інформації, номери телефонів «гарячої лінії». 
Написати електронне звернення можливо через 
використання кнопки «Відправити на e-mail». 
Обираючи її, відкривається форма, де необхід-
но вказати прізвище, ім’я, по-батькові заявника, 
свій e-mail, e-mail одержувача, тему та ввести 
текст звернення. Недоліком розділу є відсутність 
інформації про законодавчу невизначеність елек-
тронних звернень. Така ж ситуація спостерігаєть-
ся і на веб-сайті Житомирської ОДА. без інфор-
мативної, роз’яснювальної частини, надається 
спи сок гіперпосилань на нормативні документи 
і графіки роботи відповідного відділу, а також 
дуже коротка форма електронного звернення, 
що складається з 3 пунктів: прізвище, ім’я, по-
батькові заявника, контактні дані та текст звер-
нення. 

Електронну приймальню Рівненської ОДА 
можна знайти як в розділі «Звернення громадян», 
так і в окремому посиланні. Окрім стандартної 
інформації, що характеризує роботу зі звернен-
нями громадян, на веб-сайті представлена форма 
електронного повідомлення. Позитивним є те, 
що присутнє вступне слово, яке попереджує про 
сучасний юридичний статус електронного звер-
нення. 

На веб-сайті Миколаївської та Донецької ОДА 
розділ, що надає послугу електронного звернен-
ня, має назву «Зворотній зв’язок». Електронна 
форма на веб-сайті Миколаївської ОДА містить 7 
пунктів: тема звернення, ім’я відправника, е-mail 
відправника, номер контактного телефону, насе-
лений пункт, текст повідомлення та код. Веб-сайт 
Донецької ОДА надає можливість написати «лист 
губернатору». Форма самого звернення об’ємна. 
По-перше, обирається тип заявника: фізична 
особа, юридична особа, об’єднання громадян та 
орган місцевого самоврядування. Кожному типу 
пропонується окрема форма звернення, яка роз-
поділена на три частини: персональна інформа-
ція; контактні дані; додаткові дані.

В першій частині зазначається  прізвище, ім’я 
та по-батькові заявника. На відміну від форм 
попередніх ОДА, необхідно вказати стать і рік 
народження громадянина. В другій частині про-
писується адреса, електронна пошта та номер 
телефону заявника. В частині під заголовком 
«Додаткові дані» відмічається категорія, соці-

альний статус, тема та тип звернення, а також 
вводиться текст звернення та захисний код. Ці 
пункти представлені у вигляді списків, які сфор-
мовані за вимогами Класифікатору звернень11. 
Окрім цього, наприкінці форми розміщено ква-
дратний елемент керування «прапорець», що ви-
магає підтвердження заявника його згоди на об-
робку персональних даних. Дуже корисним для 
користувачів є наявність прикладів, що містяться 
під кожним пунктом.

Електронна приймальня Кіровоградської 
ОДА представлена трьома сторінками: «Звер-
нен ня до керівництва Кіровоградська ОДА»; 
«За питання щодо проходження державної служ-
би»; «спілкування студентської молоді з ке рів-
ниц твом обласної державної адміністрації». На 
кож ній сторінці необхідно вказати ім’я заяв-
ника, адресу електронної пошти, ввести текст 
пові домлення та захисний код. Гіперпосилання 
«інтернет-приймальня» та «Звернення грома-
дян» існують окремо. В останньому посиланні 
наявним є стандартний список інформаційних 
послуг для користувачів. 

Отже, процеси, що забезпечують створення та 
оформлення електронних звернень, організацію 
роботи з ними потребують уніфікації та стандар-
тизації. Єдині норми та правила в цьому напрямі 
діяльності органів державної влади та місцево-
го самоврядування є запорукою оперативного та 
якісного вирішення питань, поставлених в елек-
тронних зверненнях, активної участі громадян в 
управлінні державою, постійного дотримування 
владою принципів відкритості та прозорості.

Важливість розроблення єдиного механізму в 
роботі з електронними зверненнями обумовлена 
тим, що сприяє вдосконаленню інформаційної 
сфери держави, сприяє взаємодії та взаємному 
впливу між громадянами і владою, а це є однією 
з ознак інформаційного суспільства, суспільства 
демократичного, до чого так прагне та заслуго-
вує незалежна україна. 

На нашу думку, першочерговими завданнями 
з вдосконалення роботи з електронними звернен-
нями є:

– встановити на законодавчому рівні поняття 
«електронні звернення громадян» та «електро-
нна приймальня»;

– розробити та впровадити нормативно-пра-
вові та методичні документи, які регламентувати-
муть процес подання звернень оn-line та відправ-
лення відповідей на них, враховуючи відсутність 
електронних цифрових підписів у громадян; кон-
кретизуватимуть вимоги до оформлення елек-
тронних звернень, мови звернень і відповідей 
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на них, звернень, які не підлягають розгляду та 
інше. Форма електронного звернення не пови-
нна обмежуватись такими пунктами, як прізви-
ще, ім’я, по-батькові заявника, теми порушеного 
питання та його короткого змісту. Збільшення 
пунктів, наприклад, в яких вказується адреса за-
явника, паспортні дані, ідентифікаційний код, 
спеціальні ідентифікатори (графічні зображення, 
що відображають запропоновані для вводу код), 
є необхідним захистом від «забивання» веб-сайту 
спамом. Проте, форма звернення повинна бути 
уніфікованою. На наш погляд, варіант електро-
нного звернення, запропонований Державною 
сис темою електронних звернень, може стати 
фор муляром, але тільки після внесення змін в 
Закон україни «Про звернення громадян» про 
статус електронного звернення;

– наявність на кожному веб-сайті органів 
державної влади та місцевого самоврядування 
електронної приймальні, відвідування якої надає 
інформацію про організацію роботи зі звернен-
нями громадян, зокрема електронними, графіки 
роботи, контактні дані, адреси електронної по-
шти державних службовців, список гіперпоси-
лань на нормативну базу, аналітичні довідки про 
результати роботи зі зверненням громадян тощо;

– вдосконалити взаємодію Державної системи 
електронних звернень з офіційними веб-сайтами 
органів державної влади та місцевого самовряду-
вання;

– підвищити рівень інформаційної культури 
співробітників органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, які працюють з електро-
нними зверненнями громадян.

1 Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості 
в діяльності органів державної влади [Електронний 
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№ 683/2002. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/683/2002. – Назва з екрана; Про заходи щодо 
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системи «Електронний уряд» [Елект ронний ресурс]: 
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В статье на основе анализа официальных веб-сайтов областных государственных администраций 
украины раскрыто значение электронных обращений граждан и электронных приёмных для поддер-
жания взаимодействия между гражданами и властью, а также их взаимного влияния (по состоянию 
на 01.01.2015). Определены направления усовершенствования работы с электронными обращениями.

Ключевые слова: электронные обращения граждан, электронная приёмная, веб-сайт.

In the article on the basis of analysis of official web sites of regional state administrations of Ukraine, is 
highlighted the value of citizens’ electronic inquiries and electronic consulting exposed for maintenance of 
co-operation between citizens and authorities and they cross-coupling (as on january 01st, 2015). The author 
defines the directions of improvement of work with electronic inquiries.

Key words: citizens’ electronic inquiries, electronic consulting, web site.
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уДК 930.25(477)“1990/2001”
Гаранін олександр, Бабіна наталія

історія спіЛКИ Архівістів уКрАЇнИ 
ЗА ДоКумЕнтАмИ ЦЕнтрАЛьноГо ДЕрЖАвноГо Архіву 

ГромАДсьКИх оБ’ЄДнАнь уКрАЇнИ (1990–2001)

На основі архівних документів, що зберігаються у Центральному державному архіві громадських об’єднань 
україни, автори публікації реконструюють історію перших років діяльності всеукраїнської громадської 
організації «спілка архівістів україни». хронологічні межі дослідження обумовлені датами, відповідно до яких 
в архіві відклався документальний комплекс джерел з історії спілки архівістів україни.

Ключові слова: спілка архівістів україни, Державна архівна служба україни, Центральний  державний архів 
громадських об’єднань україни, архівні установи україни, історія україни.

Правління сАу, загальних зборів її місцевих 
осередків, листування, фотографії, проекти-ес-
кізи логотипів сАу, угоди про співробітництво, 
підписані між спілкою та представниками то-
вариств істориків-архівістів Росії, білорусії, 
узбекистану, Польщі, угорщини тощо.

із цих документів у 2012 р. було сформова-
но 50 справ, укладено опис та передмову. Опис 
справ побудовано за хронологічно-структурною 
ознакою. справи в описі розміщено наступним 
чином: у межах року першими йдуть справи 
з документами керівних органів сАу (з’їздів, 
пленумів Правління, засідань Ради); далі – до-
кументи (протоколи, угоди), що стосуються спів-
праці сАу із товариствами істориків-архівістів, 
організації роботи місцевих осередків спілки. 
Завершуються річні розділи листуванням. у 
справах документи розміщено за хронологічним 
і географічним принципами. Започаткований у 
ЦДАГО україни фонд отримав порядковий но-
мер – 341.

Мета публікації полягає у введені до науково-
го обігу архівних документів з історії сАу, роз-
криття їх інформаційного потенціалу та попов-
нення наявної історіографічної бази. Окремим 
напрямом під час аналітично-синтетичного опра-
цювання архівних документів з історії сАу вба-
чається пошук окремих елементів, ідей, пропо-
зицій та висновків, що мають увійти до проекту 
концепції розвитку сАу, яка розроблятиметься 
на найближчі 5 років. саме в цьому автори вба-
чають актуальність публікації, адже, незважаючи 
на те, що спілка наближається до святкування 

Р о з д і л  3

історія устАнов, товАрИств і оБ’ЄДнАнь

Наприкінці лютого 2015 р. відбувся позачер-
говий VIі з’їзд спілки архівістів україни (далі – 
сАу або спілка). Під час роботи з’їзду більшістю 
голосів Головою спілки було обрано завідувача 
кафедри архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, професора 
М. Г. Щербака. Заступником Голови сАу обра-
но директора українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознав-
ства О. Я. Гараніна1. Наказом сАу від 23 червня 
2015 р. № 5 О. Я. Гараніна призначено виконав-
чим директором спілки. Ключовим елементом 
успішного виконання своїх обов’язків, на думку 
нового керівництва спілки, має бути ґрунтовне 
вивчення досвіду діяльності попередніх керівни-
ків та досягнень сАу шляхом дослідження доку-
ментальної спадщини спілки архівістів україни.

Документи з історії сАу за період 1991–
2001 рр. зберігаються в Центральному державно-
му архіві громадських об’єднань україни (далі – 
ЦДАГО україни). До архіву вони надійшли у 
2011 р. у неповному складі (у розсипу) і на сьо-
годні не є однорідним джерельним комплексом, 
адже різняться за рядом ознак: способом фіксації 
інформації (рукописні, машинописні, фотодоку-
менти), типом і видом відтворюваної інформації 
(листи, телеграми, звернення, газетні публікації), 
статусом документів (офіційні, неофіційні, чер-
нетки документів), тематикою тощо.

серед прийнятих документів: матеріали 
Підготовчого комітету зі створення спілки, ан-
кети, протоколи і документи установчого, іі, 
ііі, іV позачергового з’їздів, протоколи, витяги 
з протоколів пленумів Правління, засідань Ради © Гаранін Олександр, Бабіна Наталія, 2015
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свого чверть столітнього ювілею, дослідженнями 
її місця і ролі в розвитку архівної справи україни 
займалися, за винятком окремих дослідників, 
лише поодинокі фахівці, які, переважно, знахо-
дилися у статусі фундаторів або очільників сАу 
на різних етапах її діяльності.

Активну позицію щодо промоції сАу в се-
редовищі українських архівістів займали: на-
чальник Головного архівного управління при 
Кабінеті Міністрів україни (нині – Державна 
архівна служба україни) б. В. іваненко2, перший 
Голова спілки с. В. Кульчицький3 та перший 
заступник Голови спілки К. Є. Новохатський4. 
Найвизначніший внесок у популяризації сАу, 
безперечно, належить і. б. Матяш5, яка пев-
ний час була у складі керівних органів спілки. 
Основними трибунами, з яких суспільство отри-
мувало інформацію про діяльність сАу, стали 
журнал «Архіви україни»6 та інформаційний бю-
летень «Вісник сАу». В українських газетах цен-
трального та місцевого рівня інформація носила 
більш спорадичний характер із максимальною 
кількістю публікацій про спілку лише у 1991 р.7

Наприкінці 80-х років у суспільстві розпоча-
лися суперечливі, непослідовні, але неухильні і 
незворотні процеси під гаслами «перебудови», 
«гласності», «демократизації». В цей час вини-
кали численні об’єднання громадян, товариства, 
творчі спілки тощо. Тодішня ситуація в архів-
ній справі характеризувалась, з одного боку, 
демократизацією доступу до архівних джерел, 
початком хвилі масового розсекречення доку-
ментів, що значною мірою забезпечило опри-
люднення багатьох нових, невідомих фактів 
історії. З іншого боку, почали загострюватися 
внутрішні проблеми архівної галузі. За спога-
дами К. Є. Новохатського8, ставлення до архівів 
як до другорядних об’єктів, непропорційно мале 
підвищення зарплати архівістів спричинило у 
1990 р. низку виступів трудових колективів ар-
хівів. саме в цей період у колі архівістів чіткіше 
постало розуміння того, що розв’язання галузе-
вих проблем можливе за умови об’єднання зу-
силь і створення професійної громадської орга-
нізації для захисту своїх інтересів та прав.

із союзного центру в Москві надходили за-
клики не підтримувати альтернативні, незалеж-
ні від державних і партійних структур асоціації 
істориків і архівістів та ініціювалися пропозиції 
щодо створення осередку союзного товариства, 
а також надавалися покрокові «Рекомендації з 
деяких питань утворення республіканських, кра-
йових, обласних, міських організацій Товариства 
архівістів сРсР» (рос. – Рекомендации по 

некоторым вопросам образования республикан-
ских, краевых, областных, городских организа-
ций Общества архивистов сссР)9, у тому числі 
й щодо визначення представників на установчий 
з’їзд Товариства архівістів сРсР. Варто відзначи-
ти досить високий дидактичний та пропедевтич-
ний рівень згаданих рекомендацій.

Разом із тим, серед українських фахівців 
архівної справи виникла ідея створити респу-
бліканську громадську організацію архівістів. 
Пропонувалося обговорити її у колективах і, у 
разі підтримки архівною спільнотою, обрати 
склад Підготовчого комітету з їх представни-
ків. Його перше засідання відбулося 11 червня 
1990 р. Під час засідання проголошено заяву 
про організацію роботи Підготовчого комітету зі 
створення спілки архівістів україни та проведен-
ня її установчого з’їзду. До складу Підготовчого 
комітету увійшли: Г. В. боряк, Т. Ю. Гирич, 
Т. М. Думанчук, М. О. Згерська, с. М. Кіржаєв, 
К. Є. Новохатський, Р. Я. Пиріг, Т. П. Прись, 
З. О. сендик, Т. А. старикова10.

Друге засідання Підготовчого комітету відбу-
лося 11–12 липня 1990 р.11 На ньому були визна-
чені принципи діяльності комітету та прийнято 
рішення направити до архівів проект статуту 
сАу для пропаганди ідей спілки та отримання 
пропозицій щодо структури організації. 20 верес-
ня 1990 р. Підготовчим комітетом прийнято рі-
шення про проведення анкетування серед потен-
ційних членів спілки – працівників Центрального 
державного архіву Жовтневої революції, вищих 
органів державної влади і органів державного 
управління української РсР (нині – Центральний 
державний архів вищих органів влади та управ-
ління україни (ЦДАВО україни)), Центрального 
державного історичного архіву уРсР у м. Києві 
(нині – Центральний державний історичний архів 
україни, м. Київ (ЦДіАК україни)), працівників 
архівів Житомирської, Закарпатської, Київської, 
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, 
сумської, харківської, Черкаської, Чернівецької 
та Чернігівської областей12. участь у анкетуванні 
взяли працівники державних установ і відомчих 
архівів, музейні та бібліотечні працівники, вчи-
телі, викладачі вищих навчальних закладів, жур-
налісти тощо13.

В анкеті респондентам пропонувалося на 
умовах анонімності відповісти на питання, чи 
потрібне об’єднання всіх, хто пов’язаний із збе-
ріганням, збагаченням і використанням архівно-
го надбання україни, в окрему громадську орга-
нізацію, з варіантами відповідей: «Так», «Ні», 
«Важко відповісти». Другий пункт анкети містив 
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прохання вказати мету новостворюваної громад-
ської організації із наступними пропонованими 
відповідями: «Захист наукових, творчих і про-
фесійних інтересів архівістів», «Консолідація 
архівістів та інших осіб, зацікавлених у збере-
женні культурної спадщини», «Просвітницька 
діяльність», «Комерційна діяльність для одер-
жання додаткових коштів на розвиток архів-
ної справи і підвищення добробуту архівістів». 
у наступному пункті анкети до респондентів 
зверталися з проханням визначити статус орга-
нізації, з урахуванням її мети та організаційної 
структури (із наступними пропонованими від-
повідями: «Асоціація», «Наукове товариство», 
«Творча гільдія», «Культурно-просвітницька 
спілка», «Кооператив», «Незалежна професійна 
спілка»)14.

Анкетування проходило по всій території 
україни. Кількість анкет в кожному центрі опи-
тування вираховувалася десятками. Так, напри-
клад, Державний архів Миколаївської області 
надіслав Підготовчому комітету 27 заповнених 
анкет15, Державний архів Чернігівської облас-
ті – 55 анкет16. Цікавим за емоційним наповне-
нням є рукописний лист від Державного архіву 
харківської області, адресований Підготовчому 

комітету, датований 28 листопада 1990 р. В ньо-
му наголошується, що в анкетуванні, крім спів-
робітників обласного архіву, взяли участь декіль-
ка районних архівів, представники державного 
університету, товариства «Меморіал», товари-
ства єврейської культури, товариства охорони 
пам’яток, екологічного центру «Озон», історич-
ного музею, газети «Вечірній харків», юристи та 
інші. Завершувався лист майже гаслом: «Все, що 
могли – ми здійснили»17.

Завдяки злагодженим діям Підготовчого ко-
мітету 5 березня 1991 р. відбувся установчий 
з’їзд спілки архівістів україни. На з’їзді було об-
рано Правління, Організаційну раду Правління 
та Контрольно-ревізійну комісію. Головою 
Правління сАу став доктор історичних наук, 
професор, заступник директора інституту іс-
торії україни АН уРсР с. В. Кульчицький, 
до складу Організаційної ради увійшли: 
Г. В. боряк, с. М. Кіржаєв, с. В. Кульчицький, 
В. М. Михайленко, К. Є. Новохатський, 
Р. Я. Пиріг, В. В. Резнікова, О. л. Рибалко, 
З. О. сендик18. серед архівних документів сАу 
у ЦДАГО україни зберігається фотографія учас-
ників установчого з’їзду сАу. (Див. на фото 
нижче).

учасники установчого з’їзду спілки архівістів україни перед головним корпусом комплексу споруд 
Центральних державних архівів україни, м. Київ, вул. солом’янська, 24. 

ЦДАГО України, ф. 341, оп. 1, спр. 8, арк. 1.
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Вже у березні 1991 р. 670 представників 
трудових колективів центральних та обласних 
архівів україни стали членами спілки архівіс-
тів україни19. А 21 травня 1991 р. спілку ар-
хівістів україни було офіційно зареєстровано 
Міністерством юстиції україни. у березні цьо-
го ж року Організаційною радою Правління 
змінено назву робочого органу Правління з 
«Організаційної ради» на «Раду»20.

у жовтні 1991 р. під час Пленуму Правління 
сАу обговорювалися організаційні питання 
щодо тактичних та стратегічних завдань май-
бутньої спілки, визначених її статутом, та по-
тенційного статусу сАу. Зокрема, щодо участі 
та ролі представників спілки у розробленні про-
екту закону про архіви, кроків з популяризації 
спілки в пресі та на телебаченні. серед першо-
чергових заходів, які мала здійснити спілка, про-
понувалося організувати повернення в україну 
архівних документів із-за кордону, підкреслю-
валося, що для цього потрібно розпочинати ак-
тивну співпрацю з закордонними товариствами 
архівістів. Звучали й інші, як на той час, сміли-
ві пропозиції. Так, директор Державного архіву 
Дніпропетровської області Т. М. Ченцова наго-
лошувала, що спілка має стати координуючим 
центром архівної справи і бути на голову вище за 
своїм рівнем за Головархів21.

Під час Пленуму було створено 6 секцій сАу, 
зокрема – секцію організаційних і правових 
питань (відповідальний – К.Є. Новохатський), 
секцію соціального захисту (відповідальний – 
З. О. сендик), інформаційно-видавничу секцію 
(відповідальний – с. М. Кіржаєв), секцію на-
укової діяльності та професійної підготовки 
(відповідальний – с. В. Кульчицький), секцію 
поповнення джерельної бази історії україни 
(відповідальний – Г. В. боряк), секцію зв’язків 
з іншими організаціями (відповідальний – 
Р. Я. Пиріг)22.

В цей же час було започатковано видання ін-
формаційного бюлетеня «Вісник сАу». у 1991 р. 
побачили світ 1-й та 2-й його номери. Третій но-
мер бюлетеня вийшов у світ у 1993 р. Згодом, 
впродовж більше п’яти років «Вісник сАу» 
з різних причин не друкувався. у 1999 р. 
Правління сАу вирішило відновити видання 
«Вісник сАу», перепрофілювавши його на на-
укове видання і надавши назву «Архівіст: Вісник 
сАу». у 2000 р. була здійснена спроба включи-
ти «Архівіст: Вісник сАу» до переліку наукових 
видань відомчих видавництв і наукових установ. 
Відповідний лист-клопотання було направлено 
до Президії Вищої атестаційної Комісії україни 

(далі – ВАК україни) 11 січня 2000 р.23. у скла-
ді редакційної колегії видання передбачалася 
робота 7 докторів та 4 кандидатів історичних 
наук. Крім науковців редколегію планувалося 
посилити визнаними фахівцями архівної спра-
ви. Але, зважаючи на відсутність серед архівних 
документів сАу відомостей від ВАК україни 
щодо зазначеного листа та припинення видання 
з 2001 р. (останній, 5-й номер видання «Архівіст: 
Вісник сАу» побачив світ у 2000 р.), можна зро-
бити припущення, що ВАК україни не схвалив 
для нього «ВАКівський статус».

у період між першим та другим з’їздами 
спілки члени Правління і Ради сАу брали безпо-
середню участь у розробленні проекту Державної 
програми розвитку архівної справи та Закону 
україни «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи», а також всіляко сприяли його 
прийняттю та розповсюдженню інформації про 
нього24. Варто наголосити, що до складу автор-
ського колективу, який складався із 5 чоловік, 
входили 3 члени Ради сАу25.

у 1994 р. спілка активно долучилася до 
процесу набуття архівістами статусу держав-
них службовців. Так, у своїх листах, адресо-
ваних на ім’я Віце-прем’єр міністра україни 
і. Ф. Кураса26, до Комісії з питань культури та 
духовного відродження Верховної Ради україни 
і Кабінету Міністрів україни, сАу, спільно з 
Радою директорів центральних державних ар-
хівів україни та Центральним Комітетом проф-
спілки працівників державних установ україни27, 
послідовно доводила необхідність офіційного 
закріплення статусу державних службовців для 
працівників центральних, обласних, Київського 
і севастопольського міських державних архівів 
та інших державних архівних установ централь-
ного підпорядкування, що дозволило б зберегти 
кадровий склад у важких економічних умовах та 
не втратити професійний потенціал галузі.

Питання взаємозалежності між збереженням 
галузевого кадрового потенціалу відповідно до 
економічної ситуації в країні та їх природної 
кореляції обговорювалося ледь не на кожній зу-
стрічі спілчан і відображалося в епістолярії чле-
нів спілки. Так, у листі члена Правління сАу, 
директора Державного архіву Чернівецької об-
ласті Ю. П. ляпунова від 27 травня 1991 р.28, 
адресованого заступнику Голови Правління сАу 
К. Є. Новохатському, серед ряду порад вислов-
лювалася пропозиція щодо виступу спілки пе-
ред Верховною Радою україни із законодавчою 
ініціативою про підвищення заробітної плати 
архівістам. На думку Ю. П. ляпунова, успішною 
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реалізацією цієї пропозиції сАу одразу б зареко-
мендувала себе в очах працівників архівів їх за-
хисником і тим самим заохотила б їх до вступу у 
лави спілки.

Згодом, у 1995 р., з приводу низької заробітної 
плати архівістів досить критично висловлювався 
представник Державного архіву Донецької об-
ласті В. О. Шевченко, наголошуючи, що з таким 
ставленням до архівістів з боку владних структур 
архівна справа в україні загине, бо найцінніше, 
що є в галузі – це кваліфіковані кадри, а вони 
звільняються, що створює велику небезпеку для 
галузі, адже кваліфікованого архівіста готують 
десятиліттями29. із сумом доводиться констату-
вати, що за 20 років, які відтоді минули, ситуація 
для українських архівістів не покращилася.

Другий з’їзд спілки архівістів україни від-
бувся 17 березня 1995 р. у роботі з’їзду, згідно із 
протоколом, взяли участь 52 особи з правом ви-
рішального голосу. На з’їзді порушувалося питан-
ня про майбутню долю громадської організації 
архівістів, можливість і доцільність її існуван-
ня30. Відповідно до рішення з’їзду, на пленумі 
Правління сАу, що відбувся у серпні 1995 р. в 
Одесі, було затверджено план дій сАу31 на 1995–
1997 рр., який передбачав проведення заходів за 
основними статутними напрямами діяльності та 
налічував 28 пунктів, серед яких: участь у реалі-
зації Державної програми розвитку архівної спра-
ви в україні до 2005 р., участь у розробленні та 
удосконаленні законодавства україни з питань 
культурної спадщини, популяризація діяльнос-
ті спілки у ЗМі, підготовка сучасного словника 
архівної термінології, підручників для студентів 
вищих навчальних закладів та технікумів з дис-
циплін архівознавчого циклу, проведення круглих 
столів та семінарів, встановлення зв’язків та обмін 
досвідом із іноземними товариствами архівістів, 
зокрема: польськими, румунськими, угорськими 
колегами, а також товариствами країн сНД.

Період між другим та третім з’їздами сАу 
ознаменувався прагненням спілчан максималь-
но реалізувати основні норми вже прийнятого на 
той час Закону україни «Про Національний ар-
хівний фонд та архівні установи» та підготувати 
відповідні підзаконні акти32. Члени Правління 
Ради брали активну участь у розробленні проек-
ту Державної програми розвитку архівної справи 
в україні, яка передбачалася при прийнятті ар-
хівного закону. Проте, через відсутність коштів у 
держбюджеті, зазначений проект було відклика-
но урядом з Верховної Ради україни.

у роботі ііі з’їзду спілки архівістів україни, 
який відбувся 4 лютого 1999 р., взяли участь 66 де-

легатів від її місцевих осередків та 15 осіб з дорад-
чим голосом33. З’їздом було обрано новий склад 
керівних органів спілки. Головою Правління 
став колишній Голова Головархіву, Заслужений 
працівник культури україни б. В. іваненко, за-
ступником Голови – і. б. Матяш34. Також на з’їзді 
було прийнято зміни до статуту сАу, резолю-
цію, якою визначено основні завдання спілки 
на найближчу перспективу, та започатковано 
нагородження її членів званням «Почесний 
член сАу». Варто зазначити, що за 1990–
2001 рр. таке звання отримали: л. З. Гісцова, 
Н. П. Гусєва, Н. О. Єрмакова, Г. Ф. Казанцева, 
В. с. Коновалова, с. В. Кульчицький, Р. П. Німець, 
К. Є. Новохатський, О. Г. Мітюков, З. с. Орлова, 
л. б. Пількевич, Т. П. Прись, Г. с. Пшеничний, 
Т. П. Рибалко, М. М. Фолтін, Д. с. Щедріна35.

серед низки гострих питань звітного періоду, 
що постали перед сАу, була певна байдужість 
окремих архівістів до проблем спілки. у звітній 
доповіді, що пролунала на з’їзді, зазначалося, що 
навіть обрання представників архівних установ 
до складу найвищих керівних органів спілки не 
гарантувало само по собі їх ініціативи, активнос-
ті та відповідальності за розвиток організації. 
Зазначалося, що основну роботу в Раді сАу вели 
голова, його заступник та секретар-бухгалтер. З 
решти 9 членів Ради лише половина брала участь 
у її засіданнях, а більшість з них взагалі не змогла 
організувати осередки сАу у своїх колективах36.

6 лютого 2001 р. на іV позачерговому з’їзді 
сАу замість б. В. іваненка було обрано ново-
го Голову Правління сАу. Ним став  директор 
ЦДАГО україни, кандидат історичних наук 
В. с. лозицький37. у резолюції з’їзду серед своїх 
перспективних завдань спілка визначила участь 
в удосконаленні взаємодії з державними архів-
ними управлінськими структурами, співучасть у 
підготовці нормативних документів та підзакон-
них актів з питань архівного законодавства, більш 
глибокий аналіз кадрової, соціально-правової си-
туації в архівних установах з метою вироблення 
рекомендацій щодо соціального захисту архівіс-
тів, розроблення довгострокової програми орга-
нізаційних, науково-творчих та інформаційних 
заходів сАу, посилення зв’язків із зарубіжними 
архівними товариствами та зверненням до колек-
тивних членів сАу щодо дотримання статутних 
вимог, зокрема необхідності сплачувати членські 
внески38. Означений період ознаменовано спро-
бами активізувати міжнародну діяльність сАу 
шляхом створення постійно діючих представ-
ництв спілки в таких країнах як ізраїль, Канада, 
Німеччина, сША, Франція39.
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Аналізуючи досягнення сАу за період 1990–
2001 рр. на підставі архівних документів, що 
відклалися в ЦДАГО україни, важко однознач-
но стверджувати про успішну реалізацію всіх 
статутних завдань спілки. Адже, відповідно до 
свого статуту, своїми завданнями сАу визначала: 
сприяння розвиткові архівної справи та діловод-
ства в україні; підвищення кваліфікації праців-
ників архівів; повернення в україну архівних та 
інших історико-культурних цінностей або їх ко-
піювання; збереження культурної, наукової спад-
щини, пам’яток історії та культури; проведення 
наукової діяльності, забезпечення законних со-
ціальних інтересів членів спілки40. Виконання 
переважної більшості завдань потребувало за-
лучення коштів, яких, на жаль, бракувало сАу. 
Разом із цим, варто відзначити, що ентузіазм 
«батьків-засновників» спілки, незважаючи на 
реалії економічного буття, не дозволив згаснути 
вогнику «подвижничества архівної справи» та 
зумів передати його наступним поколінням укра-
їнських архівістів. 

із перших днів свого існування сАу намагала-
ся сприяти розвитку архівної справи не лише на 
громадських засадах, але й шляхом запроваджен-
ня комерційних засад в своїй діяльності. Так, 
впродовж 1992–1999 рр. за участі спілки були 
засновані Мале підприємство «Архіви україни» 
та Товариство «Арінфо»41. Метою їх створення 
стало впровадження у різні галузі народного гос-
подарства і соціальну сферу новітніх комплексів 
технічних засобів і програмно-цільових методів 
управління на базі тогочасних комп’ютерних та 
інших технологій, об’єднання зусиль усіх заці-
кавлених у виявленні, науковому освоєнні та ви-
користанні у культурно-освітніх та комерційних 
цілях документальної спадщини україни.

В цей же час сАу за домовленістю із Голов-
архівом та Російським державним гуманітарним 
університетом брала участь у роботі з підготовки 
довідника «Архівні фонди і колекції про євреїв 
в україні»42, як складової частини багатотомних 
довідкових видань «Документи з історії націо-
нальних меншин в архівосховищах україни». 
Члени спілки активно допомагали в організа-
ції та проведенні зустрічі представників това-
риств істориків-архівістів незалежних держав – 
україни, Росії, білорусії, узбекистану у рамках 
Київської зустрічі (1992 р.), результатом якої ста-
ло підписання протоколу про подальше вдоско-
налення принципів співробітництва товариств 
істориків-архівістів країн сНД та інших зацікав-
лених держав43.

За участі сАу організовано і проведено за-
гальноукраїнські архівознавчі конференції 

«Ак туальні проблеми розвитку архівної спра-
ви в україні» (1995 р.), «українське архіво-
знавство: історія, сучасний стан та перспек-
ти ви» (1996 р.), «Архівна та бібліотечна 
справа в україні доби визвольних змагань (1917–
1921 рр.)» (1997 р.), іі міжнародної наукової 
кон ференції «Гетьман Павло скоропадський та 
укра їн ська держава 1918 р.» (1998 р.), конфе-
ренції з нагоди 75-ї річниці від дня заснування 
укра їнського Високого Педагогічного інституту 
ім. М.П. Драгоманова (1998 р.), конференції мо-
лодих дослідників «Архів і особа» тощо.

Члени сАу залучалися до виконання держав-
них програм «Архівна україніка», «Повернуті 
імена», «Реабілітовані історією», підготовки 
тер мінологічного словника «Архівістика», біо-
графічного словника українських архівістів та 
підручника «Архівознавство». Між спілкою 
ар хі вістів україни та Товариством угорських 
архівістів було укладено угоду про співпрацю 
(1998 р.)44, велося активне листування із Генеа-
ло гічним товариством ЮТА (сША), Асоціацією 
польських архівістів. у 2001 р. було ініційо-
вано створення двох підрозділів у складі сАу 
без отримання ними статусу юридичних осіб – 
Центру Генеалогічної інформації та досліджень 
і Міжнародної служби історико-архівних, генеа-
логічних розшуків, досліджень та експертизи45.

Окремою сторінкою в історії сАу була участь 
членів Правління сАу – В. П. ляхоцького і 
К. Є. Новохатського – у спробі розроблення 
та впровадження в архівній системі відомчих 
відзнак Головархіву46. В середовищі керівни-
цтва сАу розглядалися ідеї впровадження на-
грудного знака Нестора-літописця за заслу-
ги в архівній галузі. Але, через брак коштів та 
відсутністю бюджету сАу, ідея залишилася не-
реалізованою. Проте, у 1999 р. за участі спілки 
архівістів україни було започатковано премію 
імені В. Веретенникова за наукові досягнення в 
галузі архівознавства і документознавства та ор-
ганізовано професійний клуб творчих зустрічей 
«Архівна світлиця», перше засідання якого від-
булося 10 червня 1999 р.47. 

Архівні документи сАу наочно доводять, 
що завдання, які стоять перед сучасним керів-
ництвом сАу, полягають в активізації роботи 
Правління сАу шляхом використання потенціа-
лу усіх членів спілки (в тому числі і на міжна-
родній арені), поновлення виходу друкованого 
органу сАу – «Архівіст: Вісник сАу», реаніму-
вання ідеї заснування відомчої відзнаки, дотри-
манні вимог з організації внутрішнього докумен-
тообігу, проведенні пошуку документів з історії 
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спілки за період після 2001 р. та передавання їх 
до ЦДАГО україни на постійне зберігання для 
забезпечення можливості ретельного вивчення 
досвіду своїх попередників. саме цей досвід, а 
також впровадження в життя традицій архівіс-
тів-спілчан мають стати підґрунтям для підняття 
престижу сАу як у середовищі архівістів так і в 
суспільстві в цілому.
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На основе архивных документов, хранящихся в Центральном государственном архиве общественных объ-
единений украины (ЦГАОО украины) авторы публикации реконструируют историю первых лет деятельности 
всеукраинской общественной организации «союз архивистов украины». хронологические рамки исследова-
ния обусловлены датами, в соответствии с которыми в архиве отложился документальный комплекс источников 
по истории союза архивистов украины.

Ключевые слова: союз архивистов украины, Государственная архивная служба украины, Центральный го-
сударственный архив общественных объединений украины, архивные учреждения украины, история украины.

Basing on the archival documents preserved in the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine, the 
authors of the article reconstruct the history of the first year’s activities of the All-Ukrainian public organization «The 
Society of Archivists of Ukraine». The chronological boundaries of the study are predetermined by the dates, according 
to which in the archives have been deposited the documentary sources on the history of the Society of Archivists of 
Ukraine.

Key words: the Society of Archivists of Ukraine, the State Archival Service of Ukraine, the Central State Archives 
of Public Organizations of Ukraine, the archival institutions of Ukraine, the history of Ukraine.
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уДК 930.253:94(477)

ольга Гінзбург

КорЕспонДЕнЦіЇ ГромАДян нА АДрЕсу рЕспуБЛіКАнсьКоГо 
тА соЮЗноГо пАртіЙноГо КЕрівнИЦтвА ДоБИ пЕрЕБуДовИ 

яК історИчнЕ ДЖЕрЕЛо 
(ЗА ДоКумЕнтАмИ ФонДу ЦЕнтрАЛьноГо КомітЕту

КомпАртіЇ уКрАЇнИ ЦДАГо уКрАЇнИ)

На основі архівних документів, що зберігаються у Центральному державному архіві громадських об’єднань 
україни (ЦДАГО україни) авторка з’ясовує значення кореспонденцій громадян на адресу республіканського та 
союзного партійного керівництва доби перебудови як історичного джерела.

Ключові слова: кореспонденції, листи, заяви, скарги, ЦК Компартії україни, ЦК КПРс, перебудова.

джерелом вивчення суспільної психології різних 
часів»15.

З огляду на це, ми вирішили провести дослі-
дження, присвячене з’ясуванню значення корес-
понденцій – листів, телеграм, заяв, скарг і т. ін., – 
громадян на адресу республіканських та союзних 
партійних органів, окремих партійних керівників 
доби перебудови як історичного джерела.

Масив кореспонденцій, які ми залучили до ви-
вчення, зберігається у фонді № 1 «Центральний 
Комітет Компартії україни» Центрального дер-
жавного архіву громадських об’єднань україни16.

Аналіз кореспонденцій громадян доби перебу-
дови, які відклалися у вказаному фонді, свідчить, 
що вони не є однорідним джерельним комплек-
сом, різняться між собою за рядом ознак: автор-
ством, видом, способом відтворення інформації, 
тематикою тощо. Це ставить перед дослідника-
ми, які працюватимуть з ними, завдання їхньої 
класифікації.

Так, наприклад, за авторством кореспонден-
ції можна розділити на індивідуальні та групові. 
За видом – на листи, телеграми, заяви, скарги, 
протести тощо. За способом відтворення інфор-
мації – на рукописні та машинописні. Що сто-
сується їхньої тематики, вона охоплює широке 
коло питань. Автори кореспонденцій висловлю-
вали своє ставлення до політики партії, скаржи-
лися на незадовільні умови життя, зверталися за 
роз’ясненнями з питань, які їх турбували, проси-
ли про допомогу у вирішенні побутових проблем 
і т. ін.

Так, близько 10 % проаналізованих нами ко-
респонденцій присвячено висвітленню невико-
нання керівними партійними, радянськими, гос-
подарськими працівниками різних рівнів своїх 
службових обов’язків. Одним із таких докумен-

В сучасній українській історіографії прева-
лює уявлення про перебудову як про «спробу ре-
форматорської частини радянського керівництва 
шляхом «революції згори» здійснити наздоганя-
ючу системну модернізацію суспільства, яка була 
зумовлена загостренням певних проблем у дер-
жаві, загостренням боротьби реформаторської 
та консервативної течій у керівництві держави і 
т. ін.)»1.

Аналізу суспільно-політичних процесів, які 
відбувалися в уРсР у роки перебудови, присвя-
чено велику кількість досліджень вітчизняних 
істориків та політологів – Ю. М. Алексєєва2, 
В. К. барана3, О. Д. бойка4, П. П. Гай-Нижника5, 
О. В. Гараня6, Г. і. Гончарука7, Т. Г. Гунчака8, 
М. с. Кармазіної9, с. В. Кульчицького10, О. М. Май-
бороди11, А. М. Русначенка12, Ю. і. Ша по  вала13 
та ін.

характерною особливістю наукових студій 
названих дослідників є солідна джерельна база, 
представлена архівними документами, публіка-
ціями у періодичній пресі, спогадами сучасників 
і т. ін. у той же час в абсолютній їхній більшості 
автори обділили увагою такий важливий вид іс-
торичних джерел як приватна кореспонденція.

На важливості використання останньої при 
вивченні різних періодів історії україни наго-
лошено у працях багатьох вітчизняних джере-
лознавців14. Так, наприклад, у підручнику для 
студентів історичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів «історичне джерелознав-
ство», авторами якого є викладачі кафедри ар-
хівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, з цього приводу сказано 
наступне: «Епістолярна спадщина кожної епохи 
є своєрідним її портретом, створеним свідками 
тогочасних подій. Водночас приватне листування 
є автопортретом авторів листів, тобто важливим © Ольга Гінзбург, 2015
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тів є заява мешканця ізмаїла Одеської області 
б. М. Мельника на ім’я другого секретаря ЦК 
Компартії україни О. А. Титаренка від 7 липня 
1987 р.17. у ній повідомлено про недоліки в ро-
боті ізмаїльського міськкому Компартії україни, 
подано відомості про службові зловживання його 
секретаря Т. П. Живори.

інший типовий приклад – лист колгосп-
ника Т. Ф. сиволапа Центральному Комітету 
Компартії україни від 25 травня 1987 р., у якому 
наведено факти зловживань директором колгос-
пу «Дружба» О. і. Антоновим своїм службовим 
становищем18.

Автори багатьох кореспонденцій піднімали 
питання свого незаконного, на їхню думку, звіль-
нення з роботи. серед них: професор Одеського ін-
женерно-будівельного інституту Ю. О. Авдєєв19, 
доцент Кам’янець-Подільського сільськогоспо-
дарського інституту О. М. Козак20, старший нау-
ковий співробітник Київського інституту інжене-
рів цивільної авіації Р. Г. Гайнутдінов21, вчитель 
англійської мови М. М. Замота22, старший ви-
кладач інституту підвищення кваліфікації пра-
цівників культури Міністерства культури уРсР 
Є. Є. Рой23 та ін.

у ряді кореспонденцій ішлося про незадовіль-
ні умови життя їхніх авторів. Так, наприклад, жи-
телі сіл Глушки та храпачі білоцерківського райо-
ну Київської області у своєму колективному листі 
від 3 січня 1988 р. просили Політбюро ЦК КПу, 
першого секретаря ЦК КПу В. В. Щербицького 
посприяти відновленню 2 рейсів на приміському 
автобусному маршруті «біла Церква–храпачі», 
відмінених раніше через відсутність бензину24. 
Аргументуючи своє прохання тісним зв’язком 
приміських сіл із білою Церквою, куди багато се-
лян щоденно їздило на роботу, вони з обуренням 
писали: «Ви економите бензин, а підриваєте віру 
людей в перебудову, не говорячи вже, скільки не-
зручностей приносить людям така економія»25.

багато людей у своїх кореспонденціях про-
сили у влади вирішити вкрай важливе для них 
житлове питання. Так, наприклад, 14 листопада 
1989 р. двірник житлово-комунального відділу 
харківського станко-будівельного заводу імені 
с. В. Косіора л. і. барнієвич, яка проживала разом 
зі своєю сім’єю (3 особи) в одній із кімнат (15 м2) 
комунальної квартири, упродовж 10 років пере-
бувала на квартирному обліку на підприємстві, 
звернулася до першого секретаря ЦК Компартії 
україни В. А. івашка зі скаргою на неправо-
мірні, на її думку, дії голови ЖКВ і. М. середи, 
який чинив перепони у отриманні нею житла26. 
Наголошуючи на грубому порушенні чиновни-

ком законності та знущальному ставленні до неї, 
працівниця просила притягнути його до відпові-
дальності, виділити належне їй помешкання.

інший типовий приклад – лист бібліотека-
ря Всесоюзного науково-дослідного інституту 
організації та механізації шахтного будівни-
цтва Н. А. Абдулової Комісії партійного контр-
олю при ЦК Компартії україни від 10 лютого 
1988 р.27. у ньому жінка зазначала наступне: «В 
1968 році при зносі приватного будинку мою 
матір з двома близнюками (моїм братом і мною, 
1959 р. народження) тимчасово переселили в 
кімнату житловою площею 17 м2 у аварійному 
будинку по пр. Ключковському № 16, кв. 1 з обі-
цянкою найближчим часом надати їй придатну 
для проживання квартиру. будинок, у який нас 
переселили, був побудований ще до 1917 р. Тут 
до нинішнього часу на цій же площі ми і мешка-
ємо: моя матір 1930 р. народження, я з чоловіком 
та дитина 7 років, мій брат із дружиною та дити-
ною 1,3 міс.

Житло не відповідає санітарно-технічним 
нормам. будинок визнаний аварійним. у стінах 
наскрізні тріщини, стіни на 0,9 метра вкриті 
пліснявою, промерзають. В квартирі підвищена 
вологість. Опалення пічне, на твердому паливі, 
зручностей немає.

З великими труднощами мене поставили на 
роботі у пільгову чергу в 1986 році як аварійни-
ка. За прийнятим у моїй організації рішенням на 
цю чергу виділяється 15 % житла, яке отримує 
організація. В середньому це біля 1–1,5 квартири 
на рік. Я стою восьма. В перспективі я отримаю 
квартиру через 6–8 років. стільки чекати ми не в 
змозі. Ще 20 років тому ми повинні були отрима-
ти нормальну житлоплощу. Але нас обдурили і 
дурять до сьогодні.

Прошу втрутитися й відновити справедли-
вість»28.

хвилювала авторів кореспонденцій і про-
блема наркоманії, яка особливо загострилася у 
республіці в роки перебудови. Висловлюючи з 
цього приводу своє занепокоєння, вони зверта-
лися до влади з проханнями вжити заходів для її 
вирішення, пропонували свої варіанти дій. Так, 
наприклад, автори колективного листа, адресо-
ваного Центральному Комітету КПРс, його ге-
неральному секретарю М. с. Горбачову, інфор-
муючи союзну владу про загрозливі масштаби 
дитячої наркоманії в Одесі, запропонували ряд 
заходів, які, на їхню думку, могли допомогти по-
долати «білу смерть»29. серед них:

– включити у закон про боротьбу з пияцтвом 
положення про боротьбу з наркоманією; 
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– розробити закон, за яким розповсюдження 
наркотичних речовин каралося б розстрі-
лом;

– інтенсивніше проводити роз’яснювальну 
роботу з приводу шкідливості наркотиків у 
школах, по телебаченню30.

А ось що сказано про стрімке розповсюджен-
ня дитячої наркоманії у Дніпропетровську в ко-
лективному листі матерів від 12 лютого 1986 р., 
адресованому генеральному секретарю ЦК КПРс 
М. с. Горбачову, голові Президії Верховної Ради 
сРсР А. А. Громику, голові Ради Міністрів сРсР 
М. і. Рижкову: «З тяжким болем у серці ми – ма-
тері – змушені звернутися до Вас за захистом, 
допомогою та вирішенням питання про дітей, 
які стали і стають жертвами наркоманії. Ця під-
ступна недуга широким фронтом вражає юнаків, 
дівчат, навіть дітей шкільного віку. Це трагедія. і 
не можна закривати очі на це і робити вигляд, що 
в нас у цьому плані все гаразд […].

Треба бити у дзвони і рятувати дітей, молодь 
від «білої» смерті. Це біда не лише сім’ї, а й кра-
їни. Молодь втрачає здоров’я, можливість вчи-
тися, працювати, служити в армії, будь-яку пер-
спективу, саме життя […].

Жах полягає у тому, що людина, яка вживає 
наркотичні речовини, не може сама вирватися з 
цих кліщів назад, бо тільки припиняє вживати, 
у неї починаються такі болі й нервова система 
приходить у такий стан, що призводить до само-
губства. Це дуже хворі люди, хоча думка про них 
сформувалася, як про злочинців. Їх звільняють 
з роботи, женуть із суспільства. Перед ними всі 
двері зачинені. Міліція їх кидає до КПЗ, сіЗО, де 
їх б’ють до крові. суди безкінечно судять, про-
курори дають великі терміни, тюрми переповню-
ються людьми, які захворіли від наркотичних 
речовин.

Тюрми і терміни не вирішать це питання. бо 
звідти одні виходять […], а інші, нові надходять.

Цей процес буде безкінечним. А результат 
де? Шановні Михайло сергійовичу, Андрію 
Андрійовичу, Миколо івановичу, є справжній ви-
хід із становища, тільки потрібна ваша допомога 
реалізувати його.

ліквідувати мак.
Заборонити продавати з-під поли снодійне.
справа у тому, що в селах, в передмістях на 

приватних земельних ділянках мак вирощують 
спеціально для продажу […]. легка нажива на 
смерті дітей.

Ось, де джерело біди, яке потрібно випалити 
з корінням! Заборонити вирощувати смертельне 
зілля. безкомпромісно!

Тоді відразу відпадуть всі інші питання: про-
даж, купівля, вживання, зберігання, тюрми. Так 
будуть врятовані діти, наші діти, радянські. Це ж 
можна й слід зробити […].

суворо карати людей, які продають з-під поли 
снодійне […]. Наказ треба видати на цих вбивць, 
і дуже грізний.

Молодь же, дітей, які вживають наркотичні 
ре човини, слід не за грати кидати, а поміщати у 
спе ціальні лікарні добровільно чи примусово і лі-
кувати. Тільки не так, як це у нас зараз робиться.

лікувати медикаментами, впевненістю, при-
кладами тощо. Читати спеціальні лекції на цю 
тему. Фільми показувати, до чого це все приво-
дить і чим закінчується. Запрошувати сюди пра-
цівників МВс, прокуратури, лікарів, ветеранів 
війни та праці й т. ін. безвихідної ситуації не бу-
ває, якщо взятися усім миром.

Помилилися діти, оступилися, але не можна 
пропадати їм. Адже за кожною справою стоїть 
людина, її доля, її майбутнє, її життя, її мати. До 
в’язниці кинути легко, а що вона доброго дає? 
хто аналізує це?

Все відбувається мовчки. слова не почули 
на партійних конференціях, які проводились по 
країні. Тихо на XXVII партз’їзді україни […]. 
Телебачення, газети мовчать […].

Ніде ні слова про це. А на ділі? Продовжують 
литися кров і сльози. смертельні випадки все 
частіші. Матері з жаху сивіють […]. Терміново 
треба розумно вирішувати це питання»31.

Ряд кореспонденцій присвячено проблемі ре-
абілітації осіб, незаконно репресованих у роки 
сталінського терору. Одним із таких документів є 
заява-скарга жителя ленінграда М. і. бармака від 
22 квітня 1989 р., адресована члену Політбюро 
ЦК КПРс, першому секретарю ЦК Компартії 
україни В. В. Щербицькому, а також голові 
Президії Верховної Ради уРсР В. с. Шевченко32. 
Її автор, повідомивши обставини неправомірно-
го, на його думку, заслання йога батьків разом із 
4 їхніми неповнолітніми дітьми на трудове по-
селення у Карелію в 1935 р., зазначив, що нео-
дноразово звертався у Прокуратуру уРсР із про-
ханням переглянути кримінальну справу батька, 
реабілітувати всю його родину як безневинно по-
страждалих. Вказав, що у відповідь отримав «на-
хабну, знущальну відмову, що його надзвичайно 
образило та принизило»33.

З цього приводу в документі сказано наступ-
не: «За висновком прокуратури україни, все було 
«законно» та «обґрунтовано». Воістину, безза-
коння не знає меж, але, діючи так, прокурату-
ра виконує Ваші вказівки. Мою змучену матір, 
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нас – дітей – голодних, обірваних вночі (батька у 
цей час тримали в тюрмі невідомо за що) силою 
вигнали з убогої хати, завантажили у холодний 
вагон і без світла, води, тепла, їжі у страшній тіс-
ноті повезли в Карелію […].

Нас позбавили батьківщини, дитинства, мо-
рили голодом та хворобами, над нами знущали-
ся, переслідували. Я жив із вовчим паспортом, 
медичну допомогу міг отримати лише у таборі, 
де лікували ув’язнених, мене не приймали до на-
вчальних закладів.

і після всіх цих мук прокуратура мені пише: 
«у заслання ви «поїхали» нібито добровільно і 
репресій не зазнали»! Коли почалася перебудова, 
я сподівався, що нове керівництво реабілітує се-
лян та їхніх дітей, але воно «забуло» про репре-
сованих селян та їхніх дітей, які донині живуть з 
ярликом «кулаків»... Вже давно настав час повер-
нути безвинно постраждалим селянам їхнє чесне 
ім’я та поругану людську гідність […].

Вважаю покарання моїх батьків та їхніх дітей 
незаконним і нелюдським. Рішення прокуратури 
україни, її голослівні твердження – це свавілля 
та беззаконня»34.

Наприкінці заяви-скарги М. і. бармак звер-
нувся до високопосадовців із проханням реабілі-
тувати його батьків та їхніх дітей або ж надати 
йому докази законності звинувачення, за яким їх 
було репресовано.

схвалюючи в цілому взятий партією курсу 
на перебудову, автори кореспонденцій водно-
час вказували у них на невідповідність реаль-
ного стану справ у республіці задекларованим 
принципам демократизації та гласності. Так, 
наприклад, дружина колишнього помічни-
ка прокурора уманського району Черкаської 
області л. і. баранникова, описуючи у листі 
до першого секретаря ЦК Компартії україни 
В. В. Щербицького складну життєву ситуацію, 
у якій опинилася її сім’я внаслідок свавілля об-
ласної влади – чоловіка змусили звільнитися з 
роботи за згодою сторін, сфабрикувавши резуль-
тати його атестації, не давали згоду на його пра-
цевлаштування, – зазначала: «Живемо ми на мою 
зарплату, я вчителька, стипендію сина, він учень 
ПТу. Залишилися без житла. Знімаємо землянку 
за 50 крб. на місяць, у якій сиро, земляна підлога 
та ніяких зручностей. А все було: і робота, і жит-
ло, і достаток, і трикімнатна облаштована квар-
тира. Ми жили в Тюменській обл[асті] і приїхали 
в Черкаську обл[асть] за викликом Прокуратури 
республіки 1.06.[19]86 року.

Але з самого початку чоловік був неугодний у 
Черкасах і ось як це обернулося. Він не вміє лес-

тити, речі називає своїми іменами, а це не всім 
подобається.

От і почалося «цькування», яке ще продовжу-
ється. А ми скрізь говоримо про перебудову, я в 
школі її теж проповідую, а де вона? В чому про-
являється? людина залишилася «за бортом» і не 
може відшукати захист. Як нам далі жити? За що 
жити, за які гроші? Де взяти житло?»35.

Поряд із вказаним у кореспонденціях пору-
шувалися питання діяльності в республіці не-
формальних організацій, зародження багатопар-
тійності, визначення статусу української мови, 
розвитку шкільної та університетської освіти, 
погіршення екологічної обстановки, проведення 
виборів народних депутатів уРсР, підготовки 
нового союзного договору тощо.

Значення кореспонденцій, відправлених гро-
мадянами на адресу республіканських та союз-
них партійних органів, окремих партійних керів-
ників упродовж квітня 1985 – серпня 1991 рр., 
що зберігаються у фонді, як історичного джерела 
визначається їхньою масовістю. Адже поодино-
кі листи, заяви, скарги, написані пересічними 
людьми, вочевидь не становлять великий інтер-
ес для вивчення історії україни доби перебудови, 
окремих її аспектів. Комплексне ж їхнє опрацю-
вання дає досліднику інформацію, важливу для 
розуміння процесів, які відбувалися у республіці 
в означений період. у першу чергу, це стосуєть-
ся ставлення людей до обраного владою полі-
тичного курсу, формування громадської думки з 
приводу того чи іншого питання суспільно-полі-
тичного, соціально-економічного та культурного 
розвитку уРсР.

Повною мірою розкрити джерельний потенці-
ал кореспонденцій громадян доби перебудови до-
зволяють документи про їхню реєстрацію та роз-
гляд, які відклалися у фонді. Вивчення останніх 
дає можливість з’ясувати широке коло питань, як 
то: спектр проблем, які хвилювали людей, опе-
ративність реагування республіканською партій-
ною владою на звернення громадян, механізми 
вирішення нею питань, які порушувалися у їхніх 
листах, заявах, скаргах і т. ін.

На кожну кореспонденцію, яка надходила 
у ЦК Компартії україни, заводилася так звана 
картка реєстрації листів трудящих. у ній фіксу-
валися:

– прізвище та ініціали особи, яка зареєструва-
ла кореспонденцію;

– назва партійного органу або прізвище, ім’я 
та по батькові особи, якій її адресовано;

– вхідний номер, даний їй при реєстрації;
– дата її реєстрації;
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– Піб її автора / авторів;
– партійність її автора / авторів;
– адреса її автора / авторів;
– дата її відправлення на розгляд;
– дата одержання відповіді;
– її короткий зміст;
– група, до якої її віднесено при реєстрації;
– резолюція керівництва, інформація про те, 

кому її направлено для вирішення;
– назви відділів ЦК КПу, яким її відправлено 

для виконання (із зазначенням дати, терміну 
виконання, а також підписом про отриман-
ня);

– експедиції для пересилки;
– відмітки про контроль та виконання (із за-

значенням дати);
– прізвище, ім’я та по батькові особи, яка зня-

ла її з контролю (із зазначенням дати).
Крім цього, при реєстрації на кореспонден-

ції ставився штамп VI сектору загального відді-
лу ЦК Компартії україни, на якому зазначалися 
вхідний номер та дата реєстрації.

у випадку, якщо ЦК КПу не був безпосеред-
нім адресатом кореспонденції, а отримував її для 
розгляду з ЦК КПРс – таке траплялося тоді, коли 
жителі уРсР адресували свої листи, заяви, скар-
ги не республіканській, а союзній владі, – у ре-
єстраційній картці робилася відповідна помітка. 
На кореспонденції ж на момент її надходження в 
загальний відділ ЦК КПу вже стояв штамп під-
відділу листів загального відділу ЦК КПРс.

Що стосується документів про розгляд ко-
респонденцій, вони за своїм службовим призна-
ченням поділяються на директивні (ті, у яких 
поставлено завдання розгляду тієї чи іншої ко-
респонденції, перевірки інформації, поданої у 
ній) та виконавчі (ті, у яких повідомлено про ре-
зультати таких розглядів і перевірок).

Директивні документи представлено зде-
більшого супровідними листами та записками 
ЦК КПРс, ЦК Компартії україни, окремих со-
юзних та республіканських партійних керівни-
ків, адресованими республіканським партійним, 
радянським, господарським та іншим органам, 
окремим партійним діячам.

Виконавчі – інформаціями та довідками рес-
публіканських партійних, радянських, господар-
ських органів, окремих діячів Компартії україни 
на адресу ЦК КПРс і ЦК КПу.

Так, наприклад, поряд зі згадуваним колек-
тивним листом матерів генеральному секрета-
рю ЦК КПРс М. с. Горбачову, голові Президії 
Верховної Ради сРсР А. А. Громику, голові Ради 
Міністрів сРсР М. і. Рижкову від 12 лютого 

1986 р., в якому йшлося про розповсюдження 
дитячої наркоманії у Дніпропетровську, в фонді 
відклалися:

супровідний лист відділу адміністративних 
органів ЦК КПРс секретарю ЦК Компартії ук-
раї ни О. А. Титаренку від 31 березня 1986 р., у 
якому повідомлено про направлення йому на роз-
гляд вказаного листа, сказано про результати пе-
ревірки повідомити ЦК КПРс та його авторів36.

супровідна записка О. А. Титаренка А. с. Чу-
маку та Ф. М. Рудичу від 7 квітня 1986 р. із про-
ханням «розглянути, про результати доповісти, 
підготувати відповідь ЦК КПРс і повідомити 
авторам листа»37.

інформація Міністерства внутрішніх справ 
уРсР відділу адміністративних органів ЦК КПу 
від 22 квітня 1986 р.38, інформація Міністерства 
охорони здоров’я уРсР ЦК КПу від 28 квітня 
1986 р.39, інформація Дніпропетровського обко-
му партії ЦК КПу від 7  травня 1986 р.40, записка 
О. А. Титаренка ЦК КПРс від 16 травня 1986 р.41, 
у яких повідомлено про результати перевірки ві-
домостей, вміщених у листі, сказано про заходи, 
які вживалися задля поліпшення ситуації, що 
склалася.

Залучення їх до вивчення поряд зі вказаним 
листом дозволяє реконструювати процес його 
розгляду до найменших деталей.

слід також відмітити, що республіканське пар-
тійне керівництво, пильнуючи громадську думку, 
приділяло кореспонденціям трудящих неабияку 
увагу. свідченням цього є окремі партійні доку-
менти, які зберігаються у фонді. Одним із таких 
є інформація загального та ідеологічного відділів 
ЦК Компартії україни «Про листи громадян, що 
стосуються установчого з’їзду Народного руху 
україни за перебудову» ЦК КПу від 23 жов-
тня 1989 р.42. у ній сказано, що у ЦК Компартії 
україни надійшло більше 100 листів і телеграм з 
приводу установчого з’їзду НРу, більше ¾ яких 
були колективними. Всього про Рух мова йшла у 
927 листах. Поміж іншим у документі зауважено 
наступне: «Переважна більшість звернень міс-
тить вкрай негативну реакцію на цю подію, перш 
за все, робітників, колгоспників, ветеранів партії, 
Великої Вітчизняної війни та праці. В багатьох 
листах із обуренням йдеться про підбурливий, 
антирадянський та націоналістичний характер 
виступів ряду делегатів з’їзду. Різке засудження 
трудящих викликають екстремістські устрем-
ління лідерів НРу, «які наполегливо рвуться до 
політичної влади», їхні демагогічні, провокацій-
ні та безвідповідальні заяви. Особливо турбу-
ють людей озвучені на з’їзді НРу та лунаючі на 
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різних мітингах і збіговиськах заклики до ство-
рення «самостійної» україни, виходу її з союзу 
РсР, надати статус національної символіки жов-
то-блакитному прапору та тризубу, реабілітувати 
петлюрівців і бандерівців.

у багатьох листах гостро ставиться питання 
про необхідність вживання термінових та рішу-
чих заходів зі стабілізації суспільно-політичної 
обстановки у республіці. При цьому, на думку 
авторів, слід «з усією суворістю, принципово за-
питати з комуністів, які опинилися у Русі». Разом 
із тим у окремих листах підтримуються ідеї та 
програма цього руху, висловлюється думка про 
доцільність співпраці з ним керівних органів рес-
публіки. багато листів і телеграм, що надійшли 
у ЦК Компартії україни, опубліковано у респу-
бліканській пресі, використано в оглядах листів 
газет, радіо і телебачення»43.

Таким чином, кореспонденції громадян, від-
правлені на адресу республіканського та союз-
ного партійного керівництва у роки перебудови, 
є важливим джерелом вивчення новітньої історії 
україни. Їхній комплексний аналіз дозволяє ви-
значити ставлення людей до обраного владою 
політичного курсу, прослідкувати формування 
громадську думку з приводу основних суспіль-
но-політичних процесів, які відбувалися у респу-
бліці в означений час. Повною мірою розкрити 
джерельний потенціал кореспонденцій грома-
дян доби перебудови дозволяють документи про 
їхню реєстрацію та розгляд. Вивчення останніх 
дає можливість з’ясувати широке коло питань, як 
то: спектр проблем, які хвилювали людей, опе-
ративність реагування республіканською партій-
ною владою на звернення громадян, механізми 
вирішення нею питань, які порушувалися у їхніх 
листах, заявах, скаргах і т. ін.
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На основе архивных документов, хранящихся в Центральном государственном архиве общественных объ-
единений украины (ЦГАОО украины) автор выясняет значение корреспонденций граждан в адрес республи-
канского и союзного партийного руководства эпохи перестройки как исторического источника.

Ключевые слова: корреспонденции, письма, заявления, жалобы, ЦК Компартии украины, ЦК КПсс, пере-
стройка.

Basing on the archival documents preserved in the Central State Archives of Public Organizations of Ukraine, the 
author defines the significance of the correspondence of the citizens of the UkrSSR addressed to the republican and 
union party leadership in the era of the Perebudova as a historical source.

Key words: the correspondence, letters, statements, complaints, the Central Committee of the Communist Party of 
Ukraine, the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, the Perebudova.
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THE CENTRAL BUREAU OF REFUGEES FROM UKRAINE 
IN TARNÓW AND ITS AFFILIATES: 

ORIGIN, STRUCTURE, ACTIVITIES (1920–1922)

Basing on analysed archival documents, the author studied the process of creation of the Central Bureau of Refugees 
from Ukraine in Tarnów and its affiliates in Częstochowa, Gusyatyn and Ternopil, defined personal staff of the organi-
zation, examined the main its activities and showed its impact on the lives of the Ukrainian emigration in Poland at the 
end of 1920–1922.

Key words: the Central Bureau of Refugees from Ukraine in Tarnów, the State Centre of the Ukrainian People’s 
Republic in Poland, the Ukrainian civil emigration in Poland.

Activities of the CBR, which was one of the 
first Ukrainian civil emigration aid organizations in 
Poland, in the historical literature was almost never 
investigated. Some historians, including J. Bruskyi, 
A. Vishka, M. Pavlenko, mention the Central Bureau 
of Refugees from Ukraine in Tarnów in their stud-
ies on the history of Ukrainian political emigration 
in Poland2. R. Davydyuk delivers some informa-
tion about the work of the CBR while studying the 
social and political activity of A. Stryzhevskyi that 
some time led the CBR affiliate in Częstochowa3. 
Some episodes of the general information on the 
activities of the Bureau can be found in the mono-
graph of V. Piskun4. Meanwhile, the sources we 
have studied are accumulated in the archival collec-
tions 3323 «The Central Bureau of Refugees from 
Ukraine in Tarnów, Tarnów City (Poland)» and 3324 
«The Central Bureau of Refugees from Ukraine, 
Tarnów City (Poland)» preserved in the Central 
State Archives of Supreme Bodies of Power and 
Government of Ukraine, and allow to comprehen-
sively explore the history of this organization.

In the presented scientific exploration, the author 
seeks to reproduce the history of the origin of the 
CBR and its affiliates, to determine the main direc-
tions of their activity, to define the staffing of these 
organizations, to analyze how the organization influ-
enced the life of Ukrainian emigrants in Poland.

The establishment of the Central Bureau has its 
own history. On November 27, 1920, the Council 
of People’s Ministers of the Ukrainian People’s 
Republic, after hearing the report of the Minister 
I. Ohiyenko on the situation of the evacuated from 
Kam’yanets employees of ministries and depart-
ments of the Ukrainian People’s Republic, came 
to the decision to create the Commission on the 

The national liberation movement in Ukraine in 
1917–1921 led to many changes in the economic, 
social, political and cultural life of the country. An 
important negative consequence of these events be-
came significant population movements within the 
country and Ukrainian emigration abroad. Because 
of the defeat of the Polish-Ukrainian troops in the 
war against the Bolsheviks in autumn 1920, to the 
territory of Poland had to move about 27000 troops 
of the Ukrainian People’s Republic Army and about 
3000 civilian refugees. According to the agreement 
with the Polish authorities, the Ukrainian People’s 
Republic Army kept its combat capability and was 
interned in camps in Kalisz, Łańcut, Piotrków 
Trybunalski, Pikulice, Vadovichі, Aleksandrów 
Kujawski, Stradom near Częstochowa, Dąbie near 
Krakow and other places. The Ukrainian Army, 
given the interest of the Polish Government in its 
combat readiness, received continual funding and 
was provided with the necessary minimum. The em-
ployees of government agencies of the Ukrainian 
People’s Republic that went over the River Zbruch 
together with army units were located in Tarnów and 
Częstochowa. The situation of civilian refugees dif-
fered somewhat from that of the military: they were 
less organized and much less well off financially 
because their maintenance was not included in the 
sphere of interest of the Polish government1.

In fact, in late October – early November 1920 
the Government of the Ukrainian People’s Republic 
faced the urgent problem to household employees of 
the Ukrainian ministries and agencies, to determine 
their legal status in the foreign country, as well as to 
establish relationships with the local authorities. The 
organization that erected that time and for a long pe-
riod performed those functions became the Central 
Bureau of Refugees from Ukraine in Tarnów (here-
inafter – the CBR). © Mykola Gorbatiuk, 2015
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location of the Government of the Ukrainian 
People’s Republic in the following composition: 
the Chairman – the Minister of Religious Affairs 
I. Ohiyenko, the Deputy Chairman – the Friend of 
the Minister of Internal Affairs M. Litvitskyi, the 
Committee member – the Governor of the Ministry 
of Posts and Telegraphs – I. Palyvoda. Then the 
Council of People’s Ministers of the Ukrainian 
People’s Republic (hereinafter – the UPR) dele-
gated the Commission to place about 200 govern-
ment officials in Tarnów5. On December 3, 1920, the 
Chairman of the Commission on the location of gov-
ernment agencies of the UPR I. Ohiyenko appointed 
the Commandant of the Ukrainian People’s Republic 
agencies in Tarnów Ye. Halanevych6 and delegated 
him to locate the chancelleries of the UPR ministries 
at the local hotel «Bristol»7.

However, the above-mentioned persons perform 
their duties not long. On December 6, 1920, the 
Council of People’s Ministers of the UPR, at the re-
quest of I. Ohiyenko ridded him of his duties as the 
Chairman of the Commission on location of the UPR 
government agencies. Accordingly, to the newly cre-
ated post of the Chief on evacuation and locations 
of the UPR government agencies was appointed the 
Governor of the Ministry of Posts and Telegraphs 
I. Palyvoda8. The Commission itself, obviously, de 
facto ceased to exist, as it was not mentioned in fur-
ther archival documents.

On December 7, 1920, Ye. Halanevych turned 
to I. Palyvoda asking to rid him of his duties as 
the Commandant of the UPR agencies in Tarnów, 
reasoning his decision by overloading on the 
main post at the State Chancellery of the UPR9. 
After Ye. Halanevych was fired, the post of the 
Commandant of the UPR agencies was reduced. 
This same December 7, 1920, de facto emerged the 
Central Bureau of Refugees from Ukraine in Tarnów. 
I. Palyvoda appointed the Chief of this Bureau 
whom became the Deputy Director of the Land 
Reform Department, the Ministry of Land Affairs, 
O. Zybenka; the Chief of the Bureau Chancellery 
was appointed the Senior officer of the Ministry 
of Land Affairs F. Dudko10. Legally, the establish-
ment of the CBR was laid down by the Resolution 
of the Council of People’s Ministers of the UPR on 
January 2, 192111.

It was not clear, what role the Polish government 
circles played in creating the CBR, but definitely, it 
could be affirmed that the emergence of this orga-
nization was profitable for the official Warsaw be-
cause from that time it did not have to contact with 
the unrecognized government, but with the com-
pletely legitimate organization of Ukrainian refu-

gees. On December 21, 1921, Josyp Chervins’kyi 
was appointed the representative of the CBR at the 
Eldership of Tarnów12. On December 23, 1920, the 
Chairman of the Council of People’s Ministers of the 
UPR A. Livyts’kyi authorized the Chief on evacu-
ation and locations of government agencies of the 
UPR I. Palyvoda to cooperate with Polish local au-
thorities in the sphere of sighting and obtaining the 
appropriate licenses and permits for refugees from 
Ukraine13.

Given the lack of the own staff and targeted fund-
ing, the CBR was forced to apply to central govern-
ment agencies from the UPR to provide staff to work 
in the Bureau providing the mandatory exemption 
from their main work. In reality, that meant that the 
employees of ministries and agencies continued to 
hold their positions and receive their salary there, 
but had to work at the CBR. However, govern-
ment agencies were few in number and their staff 
was not always enough, that was the reason why 
some of them (the Ministry of Religious Affairs, 
the Private Chancellery for the Chairman of the 
Council of People’s Ministers of the UPR, the State 
Control Authority, the Chancellery of the Directoria, 
the State Chancellery) immediately responded with 
the refuse14. The rest of the government agencies 
of the UPR provided the staff to work at the CBR. 
Namely, from the Ministry of Internal Affairs at 
the Bureau were employed – Ivan Karbows’kyi, 
Mykhailo Pasichenko, Josyp Chervins’kyi, Luka 
Lytynskyi15; the Ministry of Finance – Olga Dudryk; 
the Private Chancellery for the Chairman of the 
Council of People’s Ministers of the UPR – Victor 
Horishchenko16; the Ministry of Thoroughfares – 
Konrad Billy; the Ministry of Posts and Telegraphs – 
Stanislav Sidlets’kyi. Candidate of Economics 
Dmytro Haponiv-Nesterenko also showed his will-
ingness to work at the CBR; being not an employee 
of any of the government agencies, after his appoint-
ment, he had to work without any maintenance17.

The Order of the CBR from December 14, 1920 
approved the basic structure of the Bureau. Namely, 
M. Pasichenko was appointed to the post of the chief 
of reference and statistics division; I. Karbows’kyi – 
the host of the location house for the UPR and the 
CBR (the hotel «Bristol»); D. Haponiv-Nesterenko – 
the assistant of the Chief of the Chancellery, 
J. Chervins’kyi – the governor for authorizations 
and communication with the Polish authorities, 
L. Lytynskyy – the courier at the Chancellery of the 
CBR, O. Dudryk and K. Billy – the governors of 
the Chancellery18. The CBR erection was completed 
after S Trembyts’kyi (on December 16, 1920) and 
V. Horishchenko (on December 24, 1920)19 were ap-
pointed the couriers.



118

IIі. історія установ, товариств і об’єднань

In late December 1920, when launched the 
Interdepartmental Commission for the settlement of 
the staff for state agencies of the UPR, the Head of 
the CBR O. Zybenko attempted to provide the Bureau 
with the staff employees. On December 23, 1920, he 
applied to the mentioned above Commission asking to 
provide the CBR «the private staff of 12 persons, en-
tirely free from work in other institutions»20. However, 
the task of the Commission was downsizing the staffs 
of state institutions in order to save public money 
but not to create new jobs. That is why, O. Zybenlo’s 
request was not satisfied. Looking ahead, it is worth 
noting that the private staff and not seconded from 
other government agencies of the UPR, in the CBR 
appeared only after January 1, 1922.

For coordination between the CBR and gov-
ernment agencies, the institute of connectors was 
started. Hence, from the Private Chancellery for the 
Chairman of the Council of People’s Ministers of 
the UPR these functions fulfilled Vasyl’ Pashchenko, 
from the State Chancellery – Stepan Dodon, the 
State Control Authority – Omelyan Kitsera, the 
Ministry of Military Forces – Khorunzhyi Lebediv, 
the Ministry of Finance – Ivan Iskra, the Ministry 
of Education – Hnat Stadnyk, the Ministry of Press 
and Propaganda – Ivan Sochyns’kyi, the Ministry 
of Thoroughfares – Zhydkivs’kyi (later Yefrosynia 
Korovko), the Military Chancellery of the Chief 
Otaman – Poruchyk Pomohailenko21. Their task was 
to maintain the CBR work with government agen-
cies as far as all the appeals from ministries and 

departments to the CBR were exclusively accepted 
through the connector. The Chief on evacuation 
and locations of government agencies of the UPR 
I. Palyvoda even announced that the requests of the 
institutions that had not appointed their connectors 
were out of consideration22.

Soon was formed the first and the largest af-
filiate of the CBR. On December 8, 1920, accord-
ing to the Order of the CBR No 3, was eliminated 
the Kommandatura of institutions of the UPR in 
Częstochowa, and to its place was created the 
Bureau of Refugees from Ukraine in Częstochowa, 
completely subordinated to the CBR from Ukraine 
in Tarnów. The Head of the Bureau in Częstochowa 
was appointed Anton Stryzhevs’kyi – an active 
Ukrainian public figure by which the Bureau de-
veloped a quite extensive activity23. In a few 
days, A. Stryzhevs’kyi maintained the structure 
of the Bureau, on which he reported to Tarnów on 
December 12, 1921. According to the determined 
structure, general issues concerning the location 
and life organization of the officials were the re-
mits of the Bureau of refugees. For specific tasks 
and coordination with all government agencies, the 
Bureau created the Council of Representatives of the 
Ministries. To provide the so-called «technical con-
trol» over all the affairs in the Bureau had to be set 
up chancelleries and several departments with spe-
cific functions. Overall, the structure of the Bureau 
seemed to A. Stryzhevs’kyias follows24:

The CBR from Ukraine in Tarnow

The CBR from Ukraine in Częnstochowa

The Council of Representatives of the Ministries

The Chancellery

General Issues Department 
(church, education, library, post 
office, theatre, labour bureau, 

information, registration)

Financial and Economic Department
(finance, property, food supplies, 
dining room, laundry, workshops, 

stores)

Communications Department 
(relations with the local 
governmentі of Poland, 

connectionі with red-cross 
and other aid organizations, 

relationshipі with local residents)

Evacuation Department
(moving and traffic, apartments, furnished 
dwellings, heating and lighting, cleaning 

and repair, trade maintenance)

Administrative and Disciplinary Department
(lawyer-consultant, inquiry commission, 

behaviour control, legal advice, administrative 
management)
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Under the care of the Bureau in Częstochowa 
in late 1920 were more than 2,000 refugees (as 
of June 1, 1921 – 1,300 persons25, July 1, 1921 – 
775 persons26). Accordingly, its staff was much more 
numerous than of the CBR. At the end of December, 
1920, it employed 33 persons, with the greatest 
number of employees provided by the Ministry 
of Internal Affairs of 18 persons, by the Ministry 
of Thoroughfares – 7 persons and the Ministry of 
Military Forces – 8 persons27. As of March 9, key 
posts in the Bureau of Refugees from Ukraine in 
Częstochowa occupied:

Chief of the Bureau – A. Stryzhevs’kyi (the 
Ministry of Internal 
Affairs)

Director of Chancellery – I. Oksakivskyi 
(the Ministry of 
Thoroughfares)

Head of the Juridical 
Department

– I. Lileiv (the Ministry of 
Thoroughfares)

Head of the Economical 
Department

– M. Fesenko (the Ministry 
of Thoroughfares)

Head of the 
Communications 
Department

– I. Kuziv (the Ministry of 
Internal Affairs)

Head of the General 
Issues Department

– M. Lityns’kyi (the 
Ministry of Internal 
Affairs)

Lawyer-consultant – Yu. Sorokovenko (the 
Ministry of Internal 
Affairs)

Inquisitor – O. Voskoboinikov (the 
Ministry of Military 
Forces)

Accommodator – M. Dorozhyns’kyi (the 
Ministry of Internal 
Affairs)

Commandant of the 
military internment camp 
«Stradom»

– O. Lippe (the Ministry of 
Military Forces)

Commandant of the 
military internment camp 
«Shkil’nyi»

– M. Halyshka 
(the Ministry of 
Thoroughfares)28

Unfortunately, we could not detect the Charter 
and other foundation documents of the CBR regulat-
ing the activities of the Bureau. Judging by the fur-
ther work of the organization, it had to resolve two 
main objectives: 1) to supply householding of civil 

emigrants from Ukraine in places of their compact 
accommodation (rent for central government agen-
cies of the UPR, keeping order in places of work and 
residence of the Ukrainians, medical care, social se-
curity, food points erection, etc.), and 2) to interact 
with local authorities in Poland to determine the le-
gal status of emigrants in Poland (residence permit 
and relocation, issuance of identification documents, 
registration of the refugees from Ukraine, etc.).

The CBR provided the emigrants from Ukraine 
with receiving all necessary permits for residence in 
Poland. In particular, through the intermediary of the 
CBR in the Eldership of Tarnów Ukrainian emigrants 
could get the permit to stay and travel within the 
whole of Poland, and in the Liquidation Committee – 
the permit for householding in Tarnów29. The CBR 
also assisted emigrants in issuance of identification 
documents instead of lost or stolen ones30.

The CBR at the request of the Polish authorities 
had to regulate and restrict the movement of refu-
gees from Ukraine within Poland. For instance, mili-
tary and civilian refugees from Częstochowa could 
get into Tarnów only after a call made through the 
CBR31. The procedure for such movement was ap-
proximately as follows: 1) a public institution of the 
UPR made a request to the CBR, 2) the CBR ap-
pealed to Polish local authorities to give the permit 
to stay in Tarnów; 3) upon approval, the CBR re-
ported on it into an appropriate institution; 4) only 
then one could move to Tarnów. The CBR duty also 
consisted in forced eviction to Częstochowa of those 
Ukrainians, who had no residence permit in Tarnów.

The situation with the legalization of the 
Ukrainians on the territory of Poland became even 
more complicated after the elimination of Tarnów 
Agency of the Headquarters of the General military 
district in Krakow on May 17, 1921. The mentioned 
above organization provided the so-called «political 
visas» to Ukrainian emigrants based on which the 
latter were taken on record in Polish local authori-
ties.

After its elimination, other authority with the 
same duties was not established. Also, on May 30, 
1921, the Chief of the CBR O. Zybenko proposed to 
the Chief on evacuation and locations of government 
agencies of the UPR V. Hynenko-Saviys’kyi to pe-
tition the Government of Poland henceforth to vise 
Ukrainian passports by the elderships without any 
preliminary obtaining of «political visas» and with 
the received visas to provide the Ukrainians with the 
same rights as other foreigners including the right to 
leave the borders of Poland32.

Certain difficulties the CBR had to overcome in 
the case of Ukrainian emigrants settling in Poland, 
especially in Eastern Galicia and Volyn’. In line with 
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the Order of the Polish Ministry of Internal Affairs of 
July 8, 1921, all emigrants from the Greater Ukraine 
were forbidden to reside in Ternopil, Stanislav and 
L’viv voivodeships, Ostrog, Dubno, Kremenets’ 
and other counties33. On July 16, 1921, the CBR 
raised the question to the Polish Ministry of Internal 
Affairs on the abolition of restrictions on the accom-
modation of emigrants from Ukraine in the Eastern 
Borderlands. In response, the Polish Ministry of 
Internal Affairs reported that it was impossible to 
terminate the Circular of June 8, 1921, but former 
officials of the UPR could be permitted to live in 
Volyn’ and Galicia on condition of wanting listings34.

Since the end of November 1921, through the in-
termediary of the CBR, a large number of emigrants 
in Tarnów and Częstochowa received the Polish 
local government identity cards (in Polish – karta 
identyczności) providing the right of free residence 
in Poland. According to archival documents, by the 
end of 1922 inclusive, the CBR was appealed for 
the issuance of such cards. In particular, have been 
preserved the appeals of such famous Ukrainian 
government and military officials as I. Ohiyenko, 
V. Sal’skyi, A. Marshyns’kyi, G. Dombrows’kyi, 
P. Pylypchuk, A. Stryzhevs’kyi, I. Kabachkiv, 
X. Lebid’-Yurchik, M. Kryzhanivs’kyi, etc.35.

Almost all the political and social life of the 
Ukrainians in Tarnów in that period associated with 
to the hotel «Bristol». The Ukrainian Government 
chose that place as a seat for the UPR government 
agencies during a temporary stay in Poland in August 
1920. It also became a workplace for the ministries 
and departments of the UPR after its forced depar-
ture from Ukraine in October 1920. Activities of 
the CBR in Tarnów was closely linked to the hotel 
«Bristol» – the Bureau worked in one of the hotel 
rooms, had to rent other rooms and distribute them 
among the UPR government agencies and keep them 
in order. The archival collection 3323 of the Central 
State Archives of Supreme Bodies of Power and 
Government of Ukraine contains a number of ap-
peals from the UPR ministries and departments on 
allotment of premises36, provision of additional fur-
niture (tables)37, exchange more spacious rooms for 
less roomy (due to inability to pay rent)38 and so on.

For a long time, the CBR failed to provide an 
adequate level of maintenance of order at the ho-
tel «Bristol». The main problem was unregulated 
«rooming overnight» at the «Bristol» of the officials 
coming to Tarnów on business. These individuals 
often could not finish their jobs within one day and 
having no funds for rent, roomed overnight at the 
«Bristol» directly on desktops, breaking accommo-
dation rules and sometimes bringing irreparable ma-

terial damage39.
Careless attitude of some Ukrainians to the prop-

erty in the hotel caused discontent of the owner, en-
gineer (in Polish – cywilny inżynier budowy) Janusz 
Rypushynskyi. On January 3, 1921, in the letter to 
the Chief on evacuation and locations of government 
agencies of the UPR I. Palyvoda, J. Rypushyns’kyi 
asked not to cook and use the samovar in the rooms 
and halls, and «use the closet in a well-mannered 
way». In case, these comments were not eliminated, 
the owner of the hotel threatened urgently to evict 
the customers40. Obviously, this appeal brought no 
expected results, since in the letter to the Chief of 
the CBR of January 27, 1921, J. Rypushyns’kyi ex-
pressed categorical protest against the use of hotel 
halls as bedrooms, and the damage to the floor and 
furniture caused by the customers41. The Chief on 
evacuation and locations of government agencies 
of the UPR I. Palyvoda promptly responded to the 
demand of the owner of the hotel, in particular, he 
asked the Minister of Internal Affairs of the UPR 
О. Salikovskyi to ban outsiders rooming overnight at 
the hotel «Bristol», ordered to ban «washing on the 
corridors», and recommended the Governor over the 
Affairs of the Directoria «to draw attention to irregu-
larities in the kitchen threatening the eviction»42.

Despite the actions taken by I. Palyvoda, it be-
came clear to the Government of the UPR that the 
current Chief on evacuation and the CBR was no 
longer able to ensure order at the hotel «Bristol». On 
January 31, 1921, the Minister of Internal Affairs of 
the UPR О. Salikovskyi wrote to the Chief on evacu-
ation and locations of government agencies of the 
UPR I. Palyvoda that attempting to streamline the 
internal life at the seat of the UPR government agen-
cies, the Ministry of Internal Affairs had to assume 
the following administrative functions: «a) the cus-
tody; b) the permit to room overnight in the parterre 
of the «Bristol» and to stay in Tarnów; c) the permit 
for various meetings; d) the censorship of ads and 
other kinds of messages posted to the public, and 
e) other administrative cases which could arise dur-
ing our stay in exile»43. In fact, this statement served 
a signal to the replacement of the Chief on evacu-
ation and locations of government agencies of the 
UPR and to the re-subordination of the CBR directly 
to the Ministry of Internal Affairs of the UPR.

On February 4, 1921, by the Decision the Council 
of People’s Ministers of the UPR, I. Palyvoda was 
relieved of his duties as the Chief on evacuation and 
locations of government agencies of the UPR at his 
own request; the appointment of a new Chief was 
postponed to the next meeting44. By the Decision 
of the Council of People’s Ministers of the UPR of 
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February 6, 1921, all questions concerning evacua-
tion and locations of government agencies transferred 
to the Ministry of Internal Affairs of the UPR45. On 
February 11, 1921, the Minister of Internal Affairs 
of the UPR О. Salikovskyi appointed his deputy 
P. Dmytriyiv to the post of the Chief on evacuation 
and locations of government agencies of the UPR46, 
and afterwards (late February – early March, 1921) 
his another deputy – V. Hynenko-Saviys’kyi47.

One of the main priorities of the newly-appoint-
ed Chief on evacuation and locations of government 
agencies of the UPR were extending the rent of 
premises occupied by the UPR government agencies 
at the hotel «Bristol». Hence, on March 8, 1921, at 
the meeting of the Council of People’s Ministers of 
the UPR, the Ministry of Finance of the UPR was 
delegated to pay the required funds for the hired ac-
commodation48. The notary agreement on accom-
modation rent at the hotel «Bristol» was signed on 
March 19, 1921, by V. Hynenko-Saviys’kyi and the 
owner of the hotel J. Rypushynskyi49. After signing 
the agreement, documentary certified conflicts be-
tween the owner of the hotel and the UNR govern-
ment agencies no longer existed.

Subsequently, the CBR managed to eliminate 
a number of other problems resulting in the nega-
tive treatment to the State Centre of the Ukrainian 
People’s Republic and in the deterioration of re-
lations with the owner of the property. In early 
October 1921, although late, the CBR introduced 
throughput system into the «Bristol», where govern-
ment agencies have worked. Then all the employees 
of the UPR ministries and departments were regis-
tered, and each of them was issued a throughput cer-
tificate50. The CBR also resolved the problem of un-
regulated rooming overnight in the «Bristol», having 
established the Refugees rooming house in Tarnów. 
Unfortunately, we were unable to determine when it 
was founded and where it was located, but the house 
is mentioned in correspondence of the CBR employ-
ees in the second half of July 192151.

The maintenance of a sufficiently large number 
of employees of the UPR central government agen-
cies in Poland was an unbearable burden for the 
UPR emigration authorities. Accordingly, it sup-
ported the efforts of the emigrants to find some work 
in Poland. An important role in searching jobs for 
refugees played the CBR, which accumulated a va-
riety of information about job opportunities, gave 
it to all comers, cooperated in this direction with 
the Ministry of Labour of the UPR and the Bureau 
of Labour. So, on June 24, 1921, the Ministry of 
Labour of the UPR sent the information about the la-
bour market situation in Czechoslovakia, Germany, 

Bulgaria and Poland to the CBR for their disposal52. 
On June 11, 1921, the Bureau of Labour, carrying out 
the study of the labour market in different parts of 
Poland, informed the CBR, that in Volyn’, refugees 
from Ukraine could work in regional cooperatives in 
Rivne, Kremenets’, Luts’k and Dubno (cooperation 
instructors, accountants); in primary, higher primary 
and secondary schools in Luts’k (teachers); the ag-
ricultural company «Kuchkarivka» in Luts’k (land 
surveyors), etc.53.

The information on employment opportunities 
for emigrants from Ukraine came into the CBR as 
from private individuals as from various organiza-
tions, namely, from the engineer G. Panchenko («The 
share union of wooden crafts and trade»)54, the head 
of the Kremenets’ Prosvita S. Bachyns’kyi55, the 
Luts’k County Prosvita56, etc.

Later, under a gradual increase in the number of 
emigrants from Ukraine and Poland, arose the need 
to create new outlets of the CBR. Given the fact that 
refugees from the Greater Ukraine settled mainly in 
Galicia and Volyn’, and in that very area establishing 
of the new CBR affiliates was the most reasonable. 
But it is worth remembering that Poland acted the 
prohibition for the Ukrainians to settle in the Eastern 
Borderlands. On the other hand, with the consent of 
the Polish government and military structures, on the 
border with Ukraine continued to operate the UPR 
border points through which came from Ukraine 
not only civilian refugees, but also fugitives who 
attempted to escape mobilization to the Bolshevik 
Red Army, but had a strong desire to serve in the 
UPR Army. The Polish government was forced to 
manoeuvre between their reluctance to allow the 
Ukrainians from over the Zbruch settle in Galicia 
and Volyn’, and the necessity to perform their ob-
ligations to support the UPR Army. Consensus was 
reached through the proposal of the Polish side ex-
pressed at the beginning of March 1921 to provide 
the Ukrainian border crossings the status of the CBR 
affiliates that would legalize their work in Poland57.

The Law of the UPR «On Opening the Local 
Affiliates of the Bureau of Refugees from Ukraine» 
was adopted on June 10, 1921. According to the Law, 
aiming to register the refugees, to protect their inter-
ests and settle relations with the Polish authorities, in 
agreement with the Ministry of Finance and the State 
Control Authority of the UPR, the Chief on evacu-
ation and locations of government agencies of the 
UPR obtained the right to open new CBR affiliates 
in places where the refugees from Ukraine mostly 
clustered, as well as to employ and dismiss their em-
ployees. Administratively, the local affiliates subor-
dinated to the CBR and were to be financed from the 
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state budget58.
Being aware of the difficulties in relations with 

the local Polish authorities, the Chief of the CBR 
tried to pave the way for opening new CBR affili-
ates. On June 16, 1921, he addressed the Chief on 
evacuation and locations of government agencies of 
the UPR: «Considering the fact, that the local Polish 
authorities, having no appropriate guidance from the 
Government, may treat the foundation of affiliates 
negatively, we should appeal to Warsaw so that the 
local authorities have to be instructed to reckon with 
the Central Bureau of the Refugees from Ukraine 
as with the legal entity»59. Here the basic functions 
of the CBR and its affiliates were also pointed out: 
1) registration of refugees from Ukraine; 2) settle-
ment of the refugees’ legal status; 3) protection of 
their interests; 4) assistance in their accommoda-
tion, etc.60. According to the archival documents, 
on June 16, 1921, the UPR Government reported to 
the Ministry of Internal Affairs of Poland about the 
planned launch of two CBR affiliates in Gusyatyn 
and Ternopil61.

The first of these affiliates was established in 
Ternopil. On June 13, 1921, the general meeting 
of the Aid section of the Ukrainian townsfolk com-
mittee for assistance to emigrants from Ukraine in 
Ternopil, having discussed the situation of Ukrainian 
emigrants in the city, approved to create the Ternopil 
CBR affiliate and elected its Chairman the front-
line army civil commissioner at the UPR Army 
F. Sumnevych62.

The CBR affiliate in Gusyatyn emerged later. 
Unfortunately, we have not defined the exact date of 
its foundation, but can confidently affirm that this 
event took place before July 16, 1921, as this day 
dates back the appointment of Roman Sidlets’kyi, 
the Head of the Ukrainian Red Cross in Ternopil, to 
the post of the acting Head of the CBR affiliate in 
Gusyatyn63.

From the correspondence between newly appoint-
ed heads of affiliates (primarily, F. Sumnevych) and 
the Chief of the CBR in Tarnów, one can draw the 
general idea about the activities of affiliates, prob-
lems they came across in their work and relationship 
of the CBR with local Polish authorities. Each affili-
ate had its own seal and stamp, which contained the 
name of the organization in Ukrainian and Polish64.

Thus, the Central Bureau of Refugees from 
Ukraine in Tarnów was an integral part in the autho-
rization of the UPR political emigration in Poland. 
The Bureau aimed to organize civil emigrants’ house-
holding and execute their legal status in Poland. 
Among its activities were the rent for the UPR cen-
tral government agencies, maintaining the order in 

places of work and residence of the Ukrainians, pro-
viding medical care, social security, organizing food 
points, arranging entertainment, obtaining residence 
and migration permits, issuance of identity docu-
ments, registration of refugees from Ukraine, etc. 
The emergence of affiliates allowed to expand the 
geography of the Bureau and to increase the number 
of refugees who were given all possible assistance. 
Throughout its existence, the Bureau stood guard 
protecting the interests of Ukrainian emigrants and 
immensely contributed to their cohesion in Poland.
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На основі архівних документів проаналізовано процес створення Центрального бюро біженців з україни в 
Тарнові та його філій у Ченстохові, Гусятині і Тернополі, визначено персональний склад організації, досліджено 
основні напрямки діяльності бюро та показано його вплив на життя української еміграції у Польщі наприкінці 
1920–1922 рр.

Ключові слова: Центральне бюро біженців з україни у Тарнові, Державний центр уНР у Польщі, українська 
цивільна еміграція у Польщі.

На основе архивных документов проанализирован процесс создания Центрального бюро беженцев из 
украины в Тарнове и его филиалов в Ченстохове, Гусятине и Тернополе, определены персональный состав 
организации, исследованы основные направления деятельности бюро и показано его влияние на жизнь украин-
ской эмиграции в Польше в конце 1920–1922 гг.

Ключевые слова: Центральное бюро беженцев из украины в Тарнове, Государственный центр уНР в 
Польше, украинская гражданская эмиграция в Польше.
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уДК 930.253:[061.22:63](477)

тетяна Грищенко

КомпЛЕКс АрхівнИх ДоКумЕнтів З історіЇ вИвчЕння 
сіЛьсьКоГоспоДАрсьКоГо вчЕноГо КомітЕту уКрАЇнИ 

тА ЙоГо інФормАЦіЙнИЙ потЕнЦіАЛ

із застосуванням аналітико-системного методу, джерелознавчого та архівознавчого аналізу з’ясовано 
джерельний потенціал документів з архівних установ україни щодо становлення та діяльності голов-
ного вітчизняного науково-координаційного центру аграрної науки – сільськогосподарського вченого 
(наукового) комітету україни. Завдяки проведеним архівним розвідкам вдалося дати об’єктивну оцін-
ку його доробку в науково-організаційній, державотворчій та освітній діяльності на благо розвитку 
вітчизняної сільськогосподарської науки та дослідної справи.

Ключові слова: сільськогосподарський вчений (науковий) комітет україни, Народний комісаріат 
земельних справ, архівні джерела, аграрна наука, історичні розвідки. 

ційної структури сільського господарства3. До 
75-річчя створення НААН в інституті історії 
аграрної науки, освіти і техніки ННсГб НААН 
вийшла збірка архівних матеріалів і докумен-
тів «сільськогосподарський науковий комітет 
україни (1918–1927 рр.)», яка містить лише не-
значну частину виявлених архівних документів, 
а також передруки з періодичних видань щодо 
основних аспектів діяльності сГВ(Н)Ку4.

Метою дослідження є з’ясування джерельного 
потенціалу архівних документів, що стосуються 
різнопланової діяльності сільськогосподарського 
вченого (наукового) комітету україни, створення 
об’єктивної цілісної картини його функціону-
вання та визначення внеску організації у роз-
виток вітчизняного галузевого дослідництва. 
Методологічні засади їх оцінки ґрунтувалися на 
загальнонаукових принципах історичного піз-
нання: історизмі, об’єктивності, системності, 
комплексності, науковості, багатофакторності та 
всебічності, критичному осмисленню із застосу-
ванням аналітико-системного методу, джерелоз-
навчого та архівознавчого аналізу.

При дослідженні поставленої проблеми ви-
користано широке коло джерел, різних за по-
ходженням, формою, ознаками і змістом. Це 
архівні документи про діяльність сГВ(Н)Ку та 
Народного комісаріату земельних справ усРР, 
якому підпорядковувався комітет; особові (біо-
графічні) документи; опубліковані офіційні доку-
менти органів державної влади, науково-дослід-
них установ; опубліковані праці співробітників 
комітету, бібліографічні покажчики; довідкові й 
енциклопедичні видання; публікації у засобах 
масової інформації – газети, журнали, в яких 
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Фахове галузеве середовище у жовтні 2014 р. 
відзначило 130-річчя організаційної появи сіль-
ськогосподарської дослідної справи. Її відлік 
ведеться від 1884 р. – заснування першої вітчиз-
няної постійно діючої державної дослідницької 
інституції – Полтавського дослідного поля1. На 
початку 20-х рр. минулого століття створено ме-
режу органів керівництва сільським господар-
ством та наукою, науково-дослідних установ, 
закладів, організацій. Координація наукової ді-
яльності державних, міських, громадських та 
приватних установ у сфері сільського господар-
ства була започаткована в 1918 р. разом із ство-
ренням у м. Києві сільськогосподарського вче-
ного (з 1920 р. – наукового) комітету україни 
(далі – сГВ(Н)Ку), що невдовзі перетворився на 
вищу всеукраїнську сільськогосподарську науко-
ву організацію з осередками майже у всіх регіо-
нах усРР2. у різна роки його очолювали такі про-
відні вчені як: академіки В.і. Вернадський (1918) 
та П.А. Тутковський (1919), с.л. Франкфурт 
(1919–1920), М.М. Ковалевський та і.М. Щоголів 
(1921), професор с.Ф. Веселовський (1922–
1923), В.і. Ковалевський (1923), М.М. Вольф 
(1924–1925), професор О.Н. соколовський 
(1926–1927).

інститутом історії аграрної науки, освіти та 
техніки Національної наукової сільськогосподар-
ської бібліотеки Національної академії аграрних 
наук україни (далі – НААН) за результатами про-
ведених історичних розвідок було встановлено, 
що сГВ(Н)Ку є предтечею сучасної НААН. В 
останні роки в україні у межах відтворення ці-
лісної картини розвитку вітчизняної аграрної 
науки дедалі частіше згадується про діяльність 
комітету. сучасні історики аграрної науки роз-
глядають його як складову науково-організа-
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висвітлено результати наукових пошуків вчених 
сГВ(Н)Ку в різних галузях сільського господар-
ства досліджуваного періоду.

Першочергового значення надавалося пошу-
кам матеріалів у архівосховищах, які за своєю 
змістовністю мають перевагу перед іншими дже-
релами дослідження. Цінні документальні свід-
чення були виявлені в Центральному держав-
ному архіві вищих органів влади та управління 
україни (далі – ЦДАВО україни). Вони здебіль-
шого стосуються історії створення комітету, ви-
значення його ролі в розгортанні наукових до-
сліджень у галузі природознавства та суміжних 
наук у 20-х рр. хх ст.

слід зазначити, що фонд 1230 ЦДАВО 
україни «сільськогосподарський науковий комі-
тет україни» містить документи організаційного 
характеру про діяльність сГВ(Н)Ку: кошториси, 
положеннях про установу та секції, огляди діяль-
ності, листування, протоколи загальних зборів, 
доповіді про стан робіт, відомості на отримання 
зарплатні, щорічні списки штатів, циркуляри фі-
нансового відділу, розрахунки видатків, різні за-
яви, постанови і протоколи Президії та Пленуму 
сГВ(Н)Ку, інструкції, копії наказів тощо. хоч, 
на превеликий жаль, змушені констатувати, що 
чимало справ було знищено за радянської доби. 
Так, у другому описі вищезгаданого фонду міс-
титься лише шість справ.

Особливий інтерес для дослідження станов-
лять документи про зв’язок комітету з науково-
дослідними сільськогосподарськими організа-
ціями в усРР, зокрема з Всеукраїнським бюро 
дослідної сільськогосподарської справи. (члени 
сГВ(Н)Ку брали безпосередню участь у ство-
ренні та організації цієї важливої наукової уста-
нови); відносини комітету з губернськими та 
іншими місцевими фаховими науковими та до-
слідними структурами; об’єднання науково-до-
слідної сільськогосподарської справи на терито-
рії україни; узгодження питань щодо організації 
наукових з’їздів, нарад, конференцій, що їх пла-
нували і проводили місцеві науково-дослідні 
установи; організація підготовки наукових ка-
дрів у галузі сільського господарства. Зусиллями 
сГВ(Н)Ку були опрацьовані положення про ін-
ститути стипендіатів, практикантів, аспірантів, 
кореспондентів у регіонах україни щодо попу-
ляризації результатів наукових досліджень. Його 
успішній діяльності сприяли безпосередні кон-
такти і співпраця з працівниками управлінських 
структур Наркомзему усРР.

Групу неопублікованих джерел, що підляга-
ли аналізу, становили документи про ініціативи 

Комітету зі створення науково-дослідних стан-
цій, інститутів, навчальних закладів. Вдалося де-
тально ознайомитися з діяльністю низки секцій, 
що діяли у структурі сГВ(Н)Ку: економічної, 
ґрунтознавства, зоотехнічної, рільництва, горо-
дництва, садівництва тощо. При виявленні та ви-
вченні документів перевага надавалася тим, що 
найяскравіше відтворюють роль комітету у роз-
витку аграрної науки й освіти в україні, його на-
уково-практичну і видавничу діяльність, струк-
туру, склад, матеріально-технічну базу, заходи 
Наркомзему щодо посилення ролі цієї структур-
ної одиниці у науковому забезпеченні розвитку 
вітчизняного сільського господарства.

Загальні відомості щодо заснування Комітету 
та його окремих секцій віднайдено серед до-
кументів фонду 1061 «Міністерство земельних 
справ української Держави». Зокрема, це накази 
про створення сГНКу5 і призначення першого 
його голови – академіка В. Вернадського6.

Цінними з наукової точки зору виявилися до-
кументи фонду 1062 «Народне міністерство зе-
мельних справ української Народної Республіки» 
щодо окремих справ із заснування Міністерства 
землеробства, у віданні якого спочатку перебував 
сГВ(Н)Ку, та Міністерства земельних справ, до 
якого згодом він став належати7.

Низка документів за темою дослідження міс-
титься у фонді 27 «Народний комісаріат земель-
них справ усРР (Наркомзем усРР)». Це звітні 
матеріали управлінських, наукових, дослідниць-
ких структур, накази, циркуляри, розпорядження 
відомства, Колегії, листування з регіональними 
земельними органами з питань розвитку всіх га-
лузей сільського господарства, підвищення його 
продуктивності. Зокрема, справа 34 «Матеріали 
наукового комітету україни» містить інформацію 
про останні місяці діяльності сГНКу безпосе-
редньо перед його реорганізацією. у низці нака-
зів йдеться про організацію фінансових справ у 
цей час, видатки на комітет та його окремі сек-
ції. Деякі документи надають інформацію про 
звільнення штатних працівників секцій та бюро 
сГВ(Н)Ку і тимчасових співробітників, запро-
шених для завершення обов’язкових відомчих 
справ. 

у цьому ж фонді зберігаються особові спра-
ви співробітників Наркомзему. Автором від-
найдено низку особових справ членів Комітету: 
М. Вольфа8, О. Янати9 та ін. серед документів є 
декілька автобіографій, особові листки праців-
ників, листування, протоколи, мандати та посвід-
чення про відрядження, особисті проїзні доку-
менти, накази, службові записки тощо.
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Надзвичайно важливими для дослідження ви-
явилися постанови, протокольні рішення, накази 
Наркомзему, Наркомосвіти, укрнауки, які стосу-
валися питань розгортання діяльності сГВ(Н)
Ку, науково-дослідних секцій, комісій відділень. 
увагу автора привернули матеріали про співпра-
цю комітету з Народним комісаріатом освіти, що 
зберігаються у фонді 166 «Народний комісаріат 
освіти усРР (Наркомос усРР, НКО усРР)». Це 
листи, доповідні записки, витяги з протоколів, 
виписки, положення10 тощо.

слід виокремити групу документів із фонду 
337 «Державна планова комісія при Раді На-
родних Комісарів (укрдержплан)», у яких міс-
титься інформація про заснування та діяльність 
сГВ(Н)Ку; його секцій; їх популяризаторську 
роботу (у т.ч за допомогою масових заходів та 
засобів масової інформації, зокрема журналу 
«Вістник сільсько-Господарської Науки»); лис-
тування; відомості про визначних вчених, які 
працювали у комітеті та досліджували актуальні 
на той час питання розвитку сільськогосподар-
ської науки. 

В архівосховищах ЦДАВО україни та Цент-
рального державного архіву громадських об’єд-
нань україни (далі – ЦДАГО україни) було ви-
явлено низку документів аналітичного характеру, 
що відображають земельну політику радянської 
влади, стан аграрної науки, необхідність розгор-
тання науково-дослідної діяльності сГВ(Н)Ку 
у галузі ґрунтознавства, рослинництва, тварин-
ництва, землевпорядження, механізації, впрова-
дження результатів наукових пошуків у сільсько-
господарське виробництво.

Вивчаючи питання про розвиток сільськогос-
подарської науки та її організаційне забезпечен-
ня у досліджуваний період було опрацьовано до-
кументи про діяльність Науково-консультаційної 
ради при Народному комісаріаті земельних справ 
усРР – правонаступниці сГВ(Н)Ку, створеної у 
1927 р. Варто зауважити, що ця наукова установа 
була організована у період переходу науково-ор-
ганізаційних засад сільськогосподарської дослід-
ної справи з регіонального до централізованого 
рівня, трансформації сільськогосподарського ви-
робництва від приватновласницького, індивіду-
ального селянського господарювання до колек-
тивних форм ведення господарства. саме на цей 
час припадає створення переважної кількості на-
уково-дослідних інститутів, які відіграли вагому 
роль в умовах державного планування, започат-
кованого у період згортання нової економічної 
політики наприкінці 20-х рр. минулого століття. 
сГВ(Н)Ку мав непересічне значення у появі й 
становленні новоутворень.

Документи про створення й розгортання діяль-
ності Науково-консультаційної ради зберігаються 
у фондах ЦДАВО україни: Ф. 1 «Всеукраїнський 
Центральний Виконавчий Комітет» та ф. 27 
«Народний комісаріат земельних справ усРР 
(Наркомзем усРР)». Вони відображають роль 
ради в науковому обґрунтуванні цільових планів 
розвитку сільського господарства усРР; коорди-
нації діяльності наукових сільськогосподарських 
дослідних установ і освітніх закладів; наданні 
оперативним відділам Наркомзему відповідних 
наукових консультацій в їхній практичній діяль-
ності11.

Окрему групу джерел формують індивіду-
альні та колективні наукові праці, підготовлені й 
опубліковані за результатами наукових пошуків 
учених-аграріїв, зоотехніків, ветеринарів, фа-
хівців-практиків, що працювали в сГВ(Н)Ку на 
ниві сільськогосподарської науки. слід зазначи-
ти, що їхні праці відзначаються конкретним ви-
світленням процесу розвитку всіх галузей сіль-
ськогосподарського виробництва. До цих джерел 
належать також бібліографічні покажчики науко-
вих праць окремих учених, діяльність яких була 
пов’язана з науково-дослідною справою в галузі 
сільського господарства досліджуваного періоду 
та сГВ(Н)Ку зокрема. Важливим є те, що вони 
містять не лише бібліографічні описи праць ви-
даних учених, але і становлять досить змістов-
ний матеріал щодо багатьох напрямів їх наукової 
діяльності, впливу на становлення й розвиток 
сільськогосподарської науки.

специфіка і значення періодичних видань, що 
також слугували джерелом пошуку, полягали в 
тому, що вони оперативно висвітлювали наукові 
здобутки вчених. у результаті проведеного істо-
ричного дослідження опрацьовано велику кіль-
кість наукових і науково-популярних праць чле-
нів сГВ(Н)Ку, що їх широко використовували у 
фаховому середовищі. При цьому важливу роль 
у популяризації наукових знань, впровадженні їх 
у виробництво відігравали спеціальні структурні 
підрозділи комітету, які збирали найактуальніше, 
аналізували й систематизували.

серед періодичних видань, які залучалися 
для висвітлення завдань даного дослідження, 
передусім, слід вказати на ті, що зберігаються у 
фондах інституту рукопису та відділу газетної 
періодики Національної бібліотеки україни іме-
ні В.і. Вернадського НАН україни, Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки На ціо-
нальної академії аграрних наук україни, науково-
го архіву Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. За період дослідження 
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опрацьовано низку різних періодичних видань (за 
назвами). Найбільш цінними з них виявилися ча-
сописи, що побачили світ під егідою сГВ(Н)Ку: 
«Агроном», «бюлетень сільськогосподарського 
наукового комітету україни», «Вісник сільсько-
господарської науки», «Вісник садівництва, 
ви ноградарства та го род ництва», «Матеріали 
до слідження ґрунтів україни», «Матеріали до-
слід ження польових куль тур», «Матеріали сільсь-
ко господарської бібліо графії україни», «Молодий 
до слідник», «Труди лісової секції сільсько гос-
подарського вченого комітету», «Труди сільсько-
господарської ботаніки», «Труди сільськогоспо-
дарського вченого комітету україни», «українське 
скотарство» та ін. При вивченні цієї групи джерел 
особливу увагу приділено головному друковано-
му органу сГВ(Н)Ку – «Вістнику сільськогоспо-
дарської науки».

Чимало наукових публікацій з досліджува-
ної проблеми було віднайдено у спеціальних 
виданнях, що їх друкували Наркомзем усРР 
і Наркомосвіти усРР та ін. Це – «сельс ко-
хозяйственное опытное дело», «Вісник сільсько-
господарської освіти», «сільський Гос подар», 
«Земельник», «Вісті ВуЦВКу», «укра їнський 
агроном», «Культура і побут», «Вісник НКЗс» та 
ін. Крім того, широкого використано опублікова-
ні офіційні документи органів державної влади, 
наукових, громадських організацій, офіційних 
ус танов. Це, насамперед, урядові постанови, роз-
порядження щодо розгортання наукових дослід-
жень з метою розвитку й піднесення всіх галу-
зей сільського господарства, підвищення його 
продуктивності. Віднайдено чимало докумен-
тальних свідчень про наукові здобутки вчених 
сГВ(Н)Ку у рослинництві, тваринництві, селек-
ції із виведення кращих сортів зернових культур, 
племінної роботи, сільськогосподарської дослід-
ної справи в цілому.

Важливими для досліджуваної проблеми 
були праці партійних, державних, господарських 
працівників, вчених-економістів. Всі вони, як 
правило, були ідеологами і творцями нової еко-
номічної політики, що мала вирішальний вплив 
на розвиток сільського господарства доколгосп-
ного села, розгортання науково-дослідної ді-
яльності, організації мережі наукових установ і 
навчальних закладів, а також втілення у життя 
зовсім нової для українських земель форми гос-
подарювання на селі через його суцільну колек-
тивізацію. Зокрема, вивчалися праці українських 
політичних, державних, сільськогосподарських 
діячів: М. Вольфа, с. Косіора, Г. Петровського, 
Д. Мануїльського, В. Чубаря, О. Шліхтера та ін.

Отже, при здійсненні комплексного дослі-
дження виявлено й опрацьовано велику кількість 
джерел, більшість яких вперше вводиться до на-
укового обігу. Це дозволило розв’язати завдання, 
пов’язані з дослідженням науково-організацій-
них засад становлення та діяльності сГВ(Н)Ку 
протягом 1918–1927 рр. Знайдені та проаналі-
зовані наукові роботи фундаторів, очільників та 
співробітників комітету дають змогу об’єктивно 
оцінити діяльність цієї установи та всіх її складо-
вих для потреб галузевої науки та дослідництва.

Науковий аналіз діяльності сГВ(Н)Ку як 
громадського об’єднання вчених, педагогів й 
організаторів науки є актуальним з огляду на 
масштабність та різноплановість його внеску. В 
результаті аналізу джерельної бази виявлено, що 
групи опрацьованих джерел формують великий 
і різноманітний обсяг документального підґрун-
тя досліджуваної проблеми. Їх комплексне ви-
користання дає можливість досягти поставленої 
мети – показати значення концептуальних засад 
духовної спадщини вчених у контексті розвитку 
аграрної науки та сільськогосподарської дослід-
ної справи.
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с применением аналитико-системного метода, источниковедческого и архивоведческого анализа выяснен 
исходный потенциал документов из архивных учреждений украины касающихся становления и деятельности 
главного отечественного научно-координационного центра аграрной науки – сельскохозяйственного ученого 
(научного) комитета украины. благодаря проведенным архивным поискам удалось дать объективную оценку 
его работе в научно-организационной, государственной и образовательной деятельности на благо развития от-
ечественной сельскохозяйственной науки и опытного дела.

Ключевые слова: сельскохозяйственный ученый (научный) комитет украины, Народный комиссариат зем-
леделия уссР, архивные источники, аграрная наука, исторические исследования.

With the application of analytical and systematic method, source and archival analysis, the author revealed the source 
potential of the documents from the archives of Ukraine regarding the establishment and operation of the main national 
scientific coordination centre of the agricultural science – the Agricultural Academic (Scientific) Committee of Ukraine. 
Conducted archival explorations enabled the objective assessment of its achievements in scientific, organizational, state 
building and educational activities for the benefit of the national agricultural science and research.

Key words: the Agricultural Academic (Scientific) Committee of Ukraine, the People’s Commissariat of Land 
Affairs, archival sources, the agricultural science, historical explorations.
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уДК 323.1:94(477)«1917/1918»

Лазарович микола

нормАтИвно-прАвовЕ ЗАБЕЗпЕчЕння БоротьБИ 
уКрАЇнсьКоЇ ЦЕнтрАЛьноЇ рАДИ тА ДруГоГо ГЕтьмАнАту 

протИ ЄврЕЙсьКИх поГромів (1917–1918)

Досліджено основні нормативні документи влади уНР та української Держави щодо забезпечення права 
громадян на життя. Проаналізовано їх ефективність, як засобів боротьби проти погромів. Зроблено висновок, 
що через пануючу анархію вжиті заходи нерідко залишалися декларативними.

Ключові слова: Центральна Рада, Гетьманат, єврейська національна меншина, анархія, погроми, жертви, 
нормативні акти, допомога.

українська національна революція 1917–1921 
рр. була зумовлена прагненням українців домог-
тися справедливого ладу та відродити власну 
дер жавність. Однак, її перебіг супроводжувався і 
низкою негативних, а подекуди й трагічних фак-
торів. Насамперед ідеться про протистояння, яке 
відбувалося на соціальному, політичному, наці-
ональному ґрунті. Найрельєфнішим його різно-
видом стали антиєврейські погроми, здійснювані 
представниками різних влад і політичних сил, що 
діяли в україні. Вони були викликані, головним 
чином, спадком імперської доби та всеохоплюю-
чою анархією, спричиненою агресією Радянської 
Росії проти української Народної Республіки 
(уНР).

Важливим завданням у цьому контексті є до-
слідження нормативно-правового забезпечення 
бо ротьби української Центральної Ради (уЦР) та 
Другого Гетьманату проти єврейських погромів, 
здійснюваних у 1917–1918 рр. Окреслена проб-
лема ще не повною мірою знайшла своє відобра-
ження у вітчизняній і зарубіжній історіографії, 
відтак стане об’єктом дослідження у цій статті.

серед напрацювань з цієї теми слід відзначи-
ти праці Т. Гунчака1, В. іваниса2, В. сергійчука3, 
М. стахiва4, И. Чериковера5, О. Шульгина6 та ін.7. 
Головним джерелом дослідження стали докумен-
ти Центрального державного архіву вищих орга-
нів державної влади і управління україни.

ставлення української влади у 1917–1918 рр. 
до єврейських погромів було абсолютно нега-
тивним. Одним із засобів боротьби проти цього 
було нормотворче забезпечення проблеми (зако-
ни, постанови, накази, відозви, звернення та ін.). 
По суті, в усіх офіційних документах революцій-
ної доби, що стосувалися окресленого питання, 
йшлося про необхідність активної протидії по-
громам. Зрозуміло, що боротьба велася головним 
чином на території, підконтрольній українським 
органам влади.

Так, 12 березня 1917 р. на одному зі своїх пер-
ших засідань Центральна Рада, обговорюючи пи-
тання про агітаційну роботу, серед пріоритетів 
виділила агітацію проти погромів8. Наприкінці 
місяця уЦР видала свою першу антипогромну 
відозвуa. Вона, за словами історика М. стахіва, 
стала найкращою зі всіх тих, що коли-небудь 
були написані будь-якою мовою. Він вважав, що у 
ній відчутні «вогонь переконання і гучні осторо-
ги перед наслідками послуху ворожим підшептам 
старих чорносотенців, московських шовіністів»9.

Ще до того, як український генеральний вій-
ськовий комітет (уГВК)b став урядовою устано-
вою, він за підписом свого голови с. Петлюри 
видав 14 липня 1917 р. заклик до українських во-
яків. Його головна ідея – не піддаватися на підбу-
рювання «провокаторів та слуг старого царсько-
го ладу», котрі підмовляли українців-солдатів до 
«різних бешкетів». Комітет закликав українських 
солдатів і офіцерів «стояти на сторожі революції 
і порядку на україні, не допускаючи, щоб довго 
очікувана й довгими жертвами здобута свобода 
україни була захмарена темними силами, всяки-
ми пройдисвітами»10.

26 вересня 1917 р. було ухвалено Звернення 
Ге нерального секретаріату внутрішніх справc до 
губернських і повітових комісарів11, яке підпи-

© Лазарович Микола, 2015

a Для порівняння: Тимчасовий уряд Росії офіційно 
за судив антиєврейські погроми лише 29 вересня 1917 р., 
коли видав відповідну постанову.

b уГВК утворено в травні 1917 р. на Першому все-
українському військовому з’їзді для координації укра-
їн ського військового руху, поширення українізації 
вій ськових частин російської армії і флоту. був підпо ряд-
ко ва ний уЦР.

c укладачі збірника «українська Центральна Рада. До-
кументи і матеріали : у 2 т. Т. 1 ...» помилилися, назвавши 
документ «Звернення Генерального секретаріату...», 
оскільки його автором був не Генеральний секретаріат, 
а, як випливає зі змісту тексту й посади підписанта, 
Генеральний секретаріат внутрішніх справ.
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сав В. Винниченко, котрий поєднував посади 
очіль ників Генерального секретаріату (Гс) як 
виконавчого органу уЦР та Генерального секре-
таріату внутрішніх справ. В документі місти-
лися вимоги вживати відповідних заходів щодо 
боротьби з контрреволюцією, в т. ч. «антиєврей-
ською агітацією». у випадку неналежного ви-
конання адміністративних обов’язків посадовці 
могли бути не лише позбавлені посад, а й віддані 
під суд.

Дізнавшись про погром у м. Острозі Волин-
ської губ., котрий 30 вересня розпочали вояки 
266-го піхотного полку, Генеральний секретаріат 
надіслав комісару і командувачу фронтом теле-
грами з проханням «вжити рішучих заходів, аби 
спинити той погром»12. Разом із тим, комісару 
було доручено тримати Гс у курсі подій.

Як засвідчують документи, надзвичайно рі-
шучим у боротьбі з «безладдю та анархією, які… 
захопили україну», був генеральний секретар 
військових справ с. Петлюра. Про те, що їм «му-
сить бути покладено край»13, він заявив 29 верес-
ня 1917 р. на засіданні Малої Ради – постійно ді-
ючого розпорядчого органу уЦР.

2 жовтня (за іншими даними – 29 вересня14) 
1917 р. на засіданні Генерального секретаріату 
секретар національних справ О. Шульгин подав 
службову записку про необхідність заснуван-
ня Комісії в справі боротьби з погромами. було 
ухвалено передати документ до секретарства 
внутрішніх справ, яке мало розробити відповід-
ний проект15.

Отримавши звістки про погром у м. Погребище 
на Київщині, Генеральний секретаріат на своєму 
засіданні 18 жовтня 1917 р. ухвалив низку заходів. 
Зокрема, секретарству внутрішніх справ було за-
пропоновано: 1) видати циркуляр до губернських 
комісарів із наказом ужити найрішучіших кроків 
проти єврейських погромів; 2) з’ясувати, де і які 
частини перебувають у розпорядженні коміса-
рів, як ними зручніше скористатися на випадок 
погромів; 3) порозумітися з головнокомандува-
чем Південно-Західного фронту Володченком 
щодо кращої військової охорони краю; 4) разом 
із київським губернським комісаром ужити най-
рішучіших заходів для припинення погрому в 
м. Погребищі, знайти винних і притягнути їх до 
суду.

Також на урядовому засіданні було ухвалено 
відозву «До свідомого громадянства україни», 
котру оприлюднили за підписом генерального 
секретаря міжнаціональних справ того самого 
дня16. серед іншого, в документі було зазначено: 
«...Злочинні аґітатори, користуючись темрявою 
народу, хотять розпалити почуття національної 

ненависті, яке умілою рукою сіяли слуги цар-
ського ладу. і Генеральний секретаріат, що має 
карати злочинців-грабіжників, не зможе сам за-
побігти цьому лихові, коли всі свідомі українці, 
в першу чергу, а разом і досвідчені громадяни з 
інших національностей україни не будуть одно-
стайно боротися з погромами...

Нехай знає і пам’ятає кожний українець: спра-
вою честі нашого народу є захищати права, життя 
і добробут усіх народів, що живуть на україні…

Допускаючи розвиток національної ненави-
сті – єврейські погроми, ми тим самим одвернем 
од себе цілий народ. Ми накладаємо темну пляму 
на совість нашу, зробимо наш народ в очах ціло-
го світу негідним до вільного життя»17.

20 жовтня 1917 р. В. Винниченко як генераль-
ний секретар внутрішніх справ видав Циркуляр 
проти погромної агітації18, в якому наказував ад-
міністративній владі вжити всіх можливих запо-
біжних заходів, до застосування зброї включно, 
проти грабежів, погромів, порушення правопо-
рядку. Зокрема, звертаючись до губернських і 
повітових комісарів, він пропонував у базарні й 
святкові дні, а також під час ярмарків, тобто коли 
збиралися значні натовпи людей і погромна агі-
тація була особливо небезпечною, посилювати 
наряди пішої і кінної міліції та викликати їм на 
допомогу військові патрулі. 

у листопаді 1917 р. органи української 
влади ухвалили низку документів, спрямова-
них на захист громадян. Зокрема, 1 листопада 
Генеральне секретарство внутрішніх справ вида-
ло Розпорядження про недоторканність особи та 
її житла19, яке передбачало покарання за несанк-
ціоновані обшуки й арешти населення.

Про «План військової охорони всієї україни 
від погромів, грабежів і всякого безчинства» 
йшлося у Відозві Генерального секретаріату до 
громадян, урядових і громадських установ від 3 
листопада 1917 р. було передбачено, що губерн-
ським і повітовим комісарам у боротьбі з без-
ладом і злочинами «безвідповідальних людей» 
допоможуть військові частини. Для викорінен-
ня анархії та забезпечення законності на місцях 
Генеральний секретаріат також прагнув оперти-
ся на органи місцевого самоврядування, навколо 
яких мали об’єднатися всі демократичні сили20.

у першій половині листопада 1917 р. з двома 
закликами до вояків-українців звернувся гене-
ральний секретар військових справ с. Петлюра, 
котрому Гс доручив ужити «всіх заходів» для 
військової охорони населення Поділля і Волині, 
де «солдати і дезертири руйнували містечка і 
маєтки»21. В одному з закликів22, датованому 



131

IIі. історія установ, товариств і об’єднань

11 листопада, йшлося про необхідність дотриму-
ватися загальновійськової дисципліни, «твердо 
стояти… на сторожі фронту і порядку», ігнору-
вати розпорядження Раднаркому більшовицької 
Росії. у другомуa – містилося звернення проти 
погромів і анархії. Закликаючи солдатів підтри-
мати боротьбу з цим лихом, Петлюра водночас 
повідомив, що для припинення безладів і погро-
мів «війська будуть розміщені по цілій україні, 
по всіх залізничих лініях і шляхах»23. Така надмі-
ру оптимістична заява дещо збентежує, оскільки 
реалізувати її в той час було неможливо. Єдине 
логічне пояснення цього прийому с. Петлюри – 
це психологічний вплив, причому як на погро-
мників, котрі мали б схаменутися після такої 
заяви, так і на населення, що ставало об’єктом 
погромницьких дій, – воно отримувало надію на 
припинення наруги.

14 листопада 1917 р. з приводу «боротьби з 
безладом, що безперестанно ширився в україні», 
на засіданні Малої Ради до Генерального се кре-
таріату звернувся український есер М. Шаповал. 
у відповідь В. Винниченко пояснив, що Гс ске-
ровує у найбільші міста і на залізничні станції 
відділи надійного українського війська, які мали 
вживати рішучих заходів для боротьби зі зако-
лотами. Також утворено окрему комісію, котра 
дбатиме про забезпечення порядку в краї і під-
готує для цього відповідний план. Особливу ува-
гу Генеральний секретаріат звертав на боротьбу 
з безладдям у Києві24. На завершення очільник 
уряду пообіцяв на наступному засіданні Малої 
Ради подати детальніший звіт про боротьбу зі 
зростаючою анархією.

Така нагода трапилася двома тижнями пізніше, 
28 листопада 1917 р. На цей раз Малу Раду інфор-
мував с. Петлюра. Відповідаючи на запитання 
фракції сіоністів про те, що робить Генеральний 
секретаріат для негайного припинення погромів, 
він обіцяв вжити термінових заходів для їхньо-
го придушення, але вже без колишнього ентузі-
азму: «Охорона ладу, – роз’яснював він, – тісно 
зв’язана з тою лихою спадщиною, яку дістав 
Генеральний секретаріат від старого російського 
правительства. Погроми по-більшості роблять-

ся вояками частин, котрі стоять у прифронтових 
місцевостях. Цих запасних частин занадто багато 
в тилу і Генеральний секретаріат вживає заходів, 
щоб [кількість] їх тут зменшити. Крім того, для 
охорони ладу і спокою викликаються певні орга-
нізовані військові частини з самого фронту, по-
скільки це фронтові не шкодитиме. Цих частин 
занадто мало, щоби їх можна було розставити по 
всіх містах і містечках україни і таким чином за-
побігти самій можливості погромів, але військо 
це розташовується по україні з таким обчислен-
ням, щоби зараз же можна було послати військо 
в кожне місце, де тільки виникне погром…»25. 
Отже, попереднє твердження про розміщення 
військ «по цілій україні» довелося підкориґува-
ти, оскільки присутність військових частин у тій 
чи іншій місцевості зовсім не ґарантувала їхньої 
надійності. Нерідко, як випливало з відповіді 
с. Петлюри, саме вони і влаштовували погроми. 
Мова, звичайно, не йде про національні кольори 
погромників – це був ще імперський військовий 
інтернаціонал. Щодо погромлених, то проти них 
виступали дві стихії – антисоціальна й антинаці-
ональна.

Тоді ж, у листопаді, до єврейства уНР звер-
нувся генеральний секретар єврейських справ 
М. Зільберфарб, котрий підтвердив, що укра-
їнська влада «прагне всіма силами гаранту-
вати й забезпечити порядок і спокій для всіх 
народностейb, що проживають в україні». Разом 
із тим, він звернув увагу єврейського населен-
ня на ті чинники, які призводили до погромів: 
«Війна, котра косить направо й наліво; дорожне-
ча, передвісниця голодного жаху; спекуляція, ще 
більше загострююча тяжку нужду бідноти, – все 
це є причиною ексцесів, нападів, грабунків, анар-
хії й погромів узагалі. При такій анархії в країні, 
коли населення виведене з себе й таке розбур-
хане, не дивина, що зла рука може спрямувати 

a «Відозва с. Петлюри проти погромів і анархії», 
вміщена в книзі і. Чериковера, не позначена датою. 
серед її вихідних даних – лише посилання на джерело: 
газ. «Der Telegraf», № 1, от 15-го ноября 1917 г.». Тому 
варто відзначити, що впорядники збірника с. Петлюри 
«Народе український: вибрані статі, листи, документи», 
помістивши до нього означений документ, помилилися з 
його датуванням.

b слова М. Зільберфарба підтверджував також один 
із керівників сіоністської фракції в уЦР Н. сиркін. 
Коментуючи в єврейському часописові «Телеґраф» від 
17 жовтня 1917 р. дії уряду для подолання антисемітської 
погромної стихії, він наголошував: «Всі заходи для 
захисту від грабунків і вбивств вживаються, і в цьому 
відношенні нам всіма силами допомагає український 
Генеральний секретаріат, всією повнотою влади, яку 
має в своєму розпорядженні. Ніхто не повинен мати 
сумніву в добрій волі Генерального секретаріату. Він 
дійсно докладає всіх зусиль, щоб убезпечити країну 
від дикунства й пограбувань» (Цитовано за: Чериковер 
И. Антисемитизм и погромы на украине 1917–1918 гг. 
(К истории украинско-еврейских отношений) / вступ. ст. 
с. М. Дубнова. – берлин : Ostjudisches historisches archiv, 
1923. – C. 190).
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маси на єврейські будинки і крамниці, у резуль-
таті чого виникають спеціяльно єврейські погро-
ми»26. Виходячи зі сказаного, можна припустити, 
що, акцентуючи увагу на дорожнечі і спекуляції, 
М. Зільберфарб намагався застерегти тих єврей-
ських представників, які займалися комерцією й 
лихварством, щоб вони своїм надмірним завзят-
тям не наражали на небезпеку одноплемінників.

Ще одним кроком українського уряду на шля-
ху ліквідації безпорядків було і створення «Особ-
ливої наради» для боротьби з анархією в україні, 
куди ввійшли представники секретаріатів вну-
трішніх справ та військового, національних ві-
це-секретаріатів, громадських організацій27. 
«Анар хія, що розростається в україні, – йшлося 
в цир кулярі, розісланому в ці відомства, – крім 
підриву авторитету влади, є також чинником, що 
руйнує мирне співжиття народностей, котрі на-
селяють україну, і в багатьох випадках заподі-
ює непоправної шкоди інтересам національних 
меншин»28. Однак, як показав час, «Особлива на-
рада» виявилася безсилою в борьбі з анархією, 
оскільки в листопаді та грудні 1917 р. вона набу-
ла значно більших розмірів, ніж раніше.

Коли у місті Тараща Київської губернії по-
чався погром, єврейські громадські діячі зверну-
лися 17 грудня 1917 р. до губернського коміса-
ра О. саліковського за допомогою. у відповідь 
останній повідомив, що «…щодня отримує масу 
телеграм про погроми, але допомогти не може, 
так як у нього нема необхідної військової сили». 
Те саме відповів і начальник української частини 
генерал богуславський29, до якого тоді звернули-
ся єврейські представники.

19 грудня 1917 р., спростовуючи на засідан-
ні Малої Ради докір фракції сіоністів про те, що 
Генеральний секретаріат не дбає про припи-
нення погромів, В. Винниченко наголосив: «…
Не скрізь можна їм вчасно запобігти, бо через 
більшовицький заколот приходиться забирати 
найкраще військо з місць і посилати його на ук-
ра їнсько-румунський фронт для оборони всієї 
україни. Генеральний секретаріат дбає, щоб за-
побігти загальному погромові, котрий може ста-
тися, коли на україну прийдуть більшовики»30. 
При цьому голова уряду пообіцяв вжити заходів 
для захисту єврейського населення від погромів і 
виділити для цього військові частини.

Найенергійніших заходів для припинення ан-
тисемітських ексцесів вживали українські полі-
тики навесні 1918 р., коли деякі вояки-українці 
прагнули помститися євреям за насильства над 
мирним українським населенням, вчинені ро-
сійськими більшовиками, зокрема в Києві. Так, 

українські депутати Київської міської думи звер-
нулися до козаків зі спеціальною відозвою, в якій 
зазначали: «Не заплямуйте україну самосудами 
і масовими насильствами над людськими пра-
вами. Ми віримо, що солдати-українці зберіга-
ють заповіт своїх дідів-козаків: беззбройного не 
б’ють. Ми віримо, що ви не допустите грабежів 
та насильства над безневинними жителями, до 
якої б вони нації не належали»31. 4 березня фрак-
ція усДРП на засіданні Малої Ради підтримала 
запит бунду до Ради Народних Міністрів щодо 
«репресій, приміняємих у відношенні громадян 
м. бердичева»32, і закликала урядовців з’ясувати 
ситуацію й притягти винних до відповідальності.

Проблеми, пов’язані з погромами, безладами, 
порушенням прав особи тощо, розглядали більш 
ніж на десяти засіданнях Центральної та Малої 
рад33. Однак усі вжиті заходи не дали належно-
го ефекту – без боєздатної дисциплінованої армії 
зарадити лихові було неможливо.

Одним із варіантів вирішення проблеми мо-
гло стати створення єврейських загонів самообо-
рони, які б узяли на себе охорону життя і май-
на беззахисних жителів містечок, що потерпали 
від різних банд. Таку пропозицію від фракції 
сіоністів на засіданні Малої Ради 28 листопада 
1917 р. висловив Й. Шехтман. Його підтримав 
с. Петлюра, котрий заявив, що в справі форму-
вання єврейських військових дружин «нема жод-
них перешкод»34. Однак проти реалізації такого 
плану виступили єврейські соціалістичні партії, 
котрі побоювалися, що створення окремих на-
ціональних воєнізованих підрозділів сприятиме 
міжнаціональній ворожнечі.

Ніяких протипогромних заходів – видання на-
казів, відозв чи тим більше надання матеріальної 
допомоги – не було вжито за часів Гетьманату35. 
Цей період хоч і був порівняно спокійнішим за 
попередній, і особливо за наступний, низка ан-
тисемітських ексцесів, котрі вибухали разом із 
повстанням проти поміщиків, усе ж мали місце. 
29 серпня 1918 р. представники Київської єв-
рейської громади подали міністрові внутрішніх 
справ української Держави і. Кістяківському до-
повідну записку. «Погромна хвиля, – йшлося в 
документі, – загрожує розлитися кривавим пото-
ком по всій Київщині, Чернігівщині й Волині… 
В багатьох містах і містечках єврейство пере-
буває в постійному страху за життя й майно». 
Для запобігання подальшим подібним ексцесам 
Київська громада просила уряд оголосити відо-
зву до населення проти погромів, створити слідчу 
комісію із залученням представників єврейської 
громадськості, видати закон про відшкодування 
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урядом збитків потерпілим, асигнувати 300 тис. 
руб. для негайної допомоги населенню, ухвалити 
інші відповідні заходи36. Однак ці пропозиції ні 
до чого не привели.

Міністр і. Кістяківський запевнив делегацію, 
що, згідно з повідомленнями губернських та по-
вітових старост, спеціального руху проти євреїв 
ніде не спостерігається. «В україні нема антисе-
мітизму, – наголосив він. – Щоправда, в деяких 
місцевостях були насильства над євреями, але їх 
можна пояснити хаосом перехідного часу. Крім 
того – всі оті вбивства й грабунки є результатом 
більшовизму, в якім євреї беруть участь пропо-
рційно більше, ніж то мало б бути за їх кількістю 
в україні»37. і все ж міністр пообіцяв вжити рішу-
чих заходів проти ексцесів. 

Деякі дослідники стверджують, що в період 
Гетьманату нічого не було зроблено для подо-
лання погромного руху38. Однак, як засвідчують 
факти, певних заходів усе ж вживали. Так, за по-
гром у м. лисянці на Звенигородщині до розстрі-
лу було засуджено 40 учасників39. Щоправда, це 
сталося з ініціативи німецької військової влади.

Отже, проаналізувавши політику української 
Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо 
нормативно-правового забезпечення бороть-
би проти єврейських погромів, здійснюваних у 
1917–1918 рр., слід відмітити, що її реалізація 
істотно різнилася, залежно від суб’єктів уряду-
вання. більш послідовною й наполегливою була 
Центральна Рада, за правління котрої постійно 
зростав рівень турбулентності ситуації в країні.

При цьому слід пам’ятати, що антипогромна 
політика реалізовувалася у надзвичайно важких 
умовах анархії та воєнних дій. Тому ті нормот-
ворчі заходи влади уНР та української Держави, 
яких вони вживали для допомоги єврейському 
населенню, нерідко залишалися декларативни-
ми через неможливість їхньої реалізації. Разом 
із тим, значна кількість нормативних документів, 
виданих органами української влади, були, як 
правило, своєчасними, нерідко мали системний 
характер, відповідали гостроті моменту і спри-
яли порятунку багатьох тисяч цивільного насе-
лення від смерті та знущань.
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В статье исследованы основные нормативные документы уНР и украинской Державы по обеспечению пра-
ва граждан на жизнь. Проанализирована эффективность таких средств борьбы против погромов. Подытожено, 
что через господствующую анархию приняты меры нередко оставались декларативными.

Ключевые слова: Центральная Рада, Гетманат, еврейское национальное меньшинство, анархия, погромы, 
жертвы, нормативные акты, помощь.

Main regulatory documents of the Ukrainian People’s Republic authority and the Ukrainian State on maintenance of 
the right of citizens for their life are investigated. The author analyses their efficiency as the means for struggle against 
pogroms and concludes that due to dominating anarchy, taken measures quite often remained declarative.

Key words: the Central Council of Ukraine, the Hetmanate, the Jewish national minority, anarchy, pogroms, victims, 
regulatory acts, assistance.



135

IIі. історія установ, товариств і об’єднань

уДК 930.253:[94:281.93](477.53)«1852/1949»

тетяна А. оніпко, тетяна в. оніпко

історія сАмпсоніЇвсьКоЇ ЦЕрКвИ м. поЛтАвИ в ДоКумЕнтАх 
ДЕрЖАвноГо Архіву поЛтАвсьКоЇ оБЛАсті

узагальнено інформацію документів, які зберігаються у Державному архіві Полтавської області щодо історії 
сампсоніївської церкви м. Полтави від моменту її заснування на початку 1850-х років до закриття за вказівкою 
місцевих органів влади у грудні 1949 р.

Ключові слова: поле Полтавської битви, сампсоніївська церква, Державний архів Полтавської області.

тяться у цьому виданні за 1863 р. (ПЕВ, 1863, 
№ 2, 4, 15). біографічні дані про благодійника 
сампсоніївської церкви Йосипа степановича 
судієнка – вихідця з української козацької знаті, 
члена Головного поштового управління Російської 
імперії, таємного радника, – зберігаються у вище 
вказаному часописі № 22 за 1890 р.

Переглядаючи це видання, можна відновити 
прізвища меценатів та благодійників самп со-
ніївської церкви, їх походження, посади, розмір 
пожертв (ПЕВ, 1891, № 19; 1894, № 2). історія 
створення і перші кроки діяльності церковно-
парафіяльної школи знайшли своє відображен-
ня в часописі ПЕВ за 1888 р. (№ 8) та за 1898 р. 
(№ 20). із того ж таки джерела дізнаємося про 
захід із відкриття на братській могилі російських 
воїнів пам’ятника загиблим у Полтавській битві, 
на якому був присутній один із правнуків благо-
дійника Й. судієнка (ПЕВ, 1895, № 18).

інформація про діяльність церковнопарафіяль-
ної школи при сампсоніївській церкві міститься 
в брошурах та статтях полтавського духовенства, 
яке періодично її відвідувало. Ці брошури авторам 
удалося виявити серед документів Держархіву 
Полтавської області7. із ПЕВ за 1888 р. (№ 8) 
дізнаємося, що в квітні 1888 р. у згаданій вище 
школі навчалося 16 учнів, а наприкінці року їх 
чисельність зросла до 318. Діяльність школи, як 
засвідчують архівні документи, здійснювалась 
під покровительством єпископа Полтавського та 
Переяславського іла ріона9.

Попечителями школи були: архімандрит Фео-
досій, ректор Полтавської духовної семі нарії 
протоієрей М. Гаврилков, економ архі єрей ського 
будинку, настоятель і скарб ничий хресто воз-
дви женського монастиря, наглядач чоловічого 
ду ховного училища, священик Г. лисовський, 
ви кладач семінарії В. Щеглов, родина Котель ні-
ко вих та інші10.

Невід’ємною частиною історико-культурного 
потенціалу м. Полтави є сампсоніївська церква 
на Шведській могилі. Вона має досить цікаву іс-
торію, яка, на жаль, до цього часу ще маловідома 
широкому загалу полтавців. Донині місцевими 
істориками та краєзнавцями не узагальнені відо-
мості архівних документів про цю церкву, вклю-
чаючи історію створення, діяльності, дані про 
благодійні внески фундаторів, наслідки неодно-
разового закриття упродовж хх ст.

Окремі дані про влаштування сампсоніївської 
церкви знаходимо в роботах полтавських істори-
ків та краєзнавців кінця хіх – початку хх ст. 
В. бучневича1 та і. Павловського2, які присвячені 
Полтавській битві. Згадувалась сампсоніївська 
церковнопарафіяльна школа в дослідженні про 
Полтавський хрестовоздвиженський монас-
тир відомого полтавського краєзнавця В. Жук, 
оскільки школа спочатку була до нього припи-
сана3. спробу розкрити навчальний процес у 
сампсоніївській церковнопарафіяльній школі 
зробила сучасний полтавський науковець і. Пет-
ренко4. Відтак від початку хх ст. до тепер пе-
ріодично науковці звертались до висвітлення 
окремих аспектів діяльності сампсоніївської 
церкви м. Полтави, яка нині входить до складу 
Державного історико-культурного заповідника 
«Поле Полтавської битви».

Метою даної розвідки є висвітлення історії 
сампсоніївської церкви м. Полтави за докумен-
тами Державного архіву Полтавської області 
(далі – Держархів Полтавської області). у фон-
дах архіву є різноманітні документи, які проли-
вають світло на історичну долю сампсоніївської 
церкви від початку її закладення у 1852 р. Перш 
за все, це – матеріали, видані Полтавською духо-
вною консисторією, які дають уявлення про роз-
писи церкви та її культурні цінності5.

Найбільшу за обсягом інформацію можна 
отримати з періодичного видання «Полтавские 
епархиальные ведомости» (далі – ПЕВ)6. 
Матеріали про початок будівництва церкви міс- © Тетяна А. Оніпко, Тетяна В. Оніпко, 2015
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серед благодійників сампсонїівської цер-
ковнопарафіяльної школи було подружжя Ге ра-
сименків. М. Герасименко – начальник Пол тав-
ської поштово-телеграфної округи. 10 грудня 
1892 р. він привіз із Києва та подарував школі іко-
ну святого іларіона. у тому ж році всі учні школи 
отримали від подружжя Герасименків по сорочці. 
Дружина М. Герасименка - Г. Герасименко також 
не раз допомагала школі матеріально. Зокрема, 
27 липня 1891 р. вона пожертвувала на потреби 
школи 20 крб11.

Так як кількість учнів сампсонїівської шко-
ли постійно зростала, що засвідчує дослідження 
івана Францовича Павловського, було вирішено 
розширити школу, використавши для цього капі-
тал, пожертвуваний Й. судієнком (пожертва скла-
дала 100 тис. крб). у 1892 р. на відсотки з капіталу 
Й. судієнка та кошти єпископа іларіона (ця сума 
становила 3,5 тис. крб) було розширено шкіль-
не приміщення. у школі в цей час вже навчало-
ся 50 учнів. Цінним є те, що у дослідженні, яке 
зберігається у фондах Держархіву Полтавської 
області, іван Францович помістив фотографії 
Й. судієнка та приміщення сампсонїівської цер-
ковнопарафіяльної школи12.

Відомості стосовно діяльності Олександро-
Миколаївської церковно-вчительської школи, яка 
знаходилася поряд із сампсоніївською церквою, 
містяться в журналах за різні роки (ПЕВ, 1899, 
№ 31, 32; 1907, № 20). Зазначена трикласна шко-
ла була відкрита 17 жовтня 1899 р. з метою підго-
товки вчителів для однокласних церковнопарафі-
яльних шкіл. Відкриття школи стало можливим 
завдяки узгодженим діям кількох благодійників. 
Так, три десятини землі під забудову школи по-
жертвувала благодійниця М. Прохорова, донька 
одного з відомих засновників потужного тек-
стильного підприємства в Російській імперії – 
«Трьох горної мануфактури». Марія Прохорова 
не лише подарувала земельний наділ для май-
бутньої школи, викуплений нею ще наприкінці 
1880-х років, але й надалі  постійно опікувалася 
цим навчальним закладом. спорудження Олек-
сандро-Миколаївської церковно-учительскої 
шко ли було здійснено частково на кошти учи-
лищ ної ради при синоді (15 тис. крб), частко-
во – на кош ти з капіталу фундатора сампсоніївської 
церкви Й. су дієнка (19,2 тис. крб)13.

у рік відкриття (1899) до вказаної школи 
було подано 53 заяви, але випробування про-
йшли лише 30 осіб чоловічої статі віком від 15 
до 20 років. Щоб надати можливість юнакам із 
незаможних сімей навчатися, Полтавська єпар-

хіальна училищна рада виділила 15 стипендій 
у розмірі 80 крб кожна. Виявлені архівні доку-
менти засвідчують, що першим із прийнятих до 
Олександро-Миколаївської церковно-учитель-
ської школи був учень Велико-сорочинського 
двокласного міністерського училища Д. Руденко-
Назаренко. Протягом трьох років учні перебува-
ли на повному утриманні. Після закінчення на-
вчального закладу вони отримували свідоцтво 
на звання учителя церковнопарафіяльної школи 
і зобов’язувалися прослужити не менше п’яти 
років на посаді вчителя церковної школи, що, 
у свою чергу, звільняло їх від військової повин-
ності14.

Загалом програма Олександро-Миколаївської 
церковно-вчительської школи передбачала 24 
уро ки на тиждень, із них – Закон божий – 4 годи-
ни, церковний спів – 3, слов’янські мови – 2, ро-
сійська мова та словесність – 5, арифметика та 
початкова алгебра – 4, історія – 3, географія – 3. 
слід зазначити, що при школі була створена до-
волі велика бібліотека, фонди якої налічували 
1173 примірники книг. усього ж упродовж 1899–
1900 рр. на навчальні посібники було витрачено 
1 тис. крб, а на поповнення бібліотеки благодій-
ники пожертвували 300 крб15.

Олександро-Миколаївська церковно-учитель-
ська школа, забезпечуючи високий рівень на-
вчання та виховання, готувала вчителів для 
цер ковнопарафіяльних шкіл не лише для Пол-
тав ської губернії, але й для інших губерній Ро-
сійської імперії. Збереглися архівні докумен-
ти з інформацією про іV випуск вихованців 
цього закладу за 1907 р. Так, 14 червня 1907 р. 
24 учні 3-го класу закінчили курс зі званням 
учителя церковнопарафіяльної школи, п’ятеро з 
них були удостоєні атестата, а останні – свідо-
цтва. Зокрема, атестати отримали: Дерев’янко 
Гаврило – селянин з Прилуцького повіту, Фіал-
ков ський Захарій – селянин із харківської гу-
бернії і Яковлєв Василь – селянин з Рязанської 
губернії. За місцем народження і за походженням 
випускники були різні: з Полтави та Полтавської 
губернії – 5 осіб, з Курської губернії – 4, Області 
Війська Донського – 3, харківської, Чернігівської, 
Рязанської і бесарабської губерній – по 2 особи, 
Катеринославської, Кутаїської, саратовської і 
Тав рійської губерній – по 1 учневі. Щодо похо-
дження тих, хто у 1907 р. закінчив школу, дані 
такі: селяни – 13 осіб, міщани – 5, козаки – 3, дво-
ряни, духовні особи – по 116.

Олександро-Миколаївська церковно-учитель-
ська школа активно співпрацювала з прихожана-
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ми сампсоніївської церкви, яка розташовувалася 
поруч, учнями сампсоніївської церковнопарафі-
яльної школи, сестринським братством для са-
мотніх жінок, яке очолювала М. Прохорова, му-
зеєм історії Полтавської битви, директором 
якого був і. Павловський. Відтак, Олександро-
Миколаївська школа була не лише навчальним 
закладом, але й осередком духовності для насе-
лення навколишніх сіл та хуторів17.

інформація про створення притулку-готелю 
для паломників та відкриття інвалідного будин-
ку (шпиталю) для поранених воїнів (ПЕВ, 1892, 
№ 12) свідчить про те, що на Шведську могилу 
постійно прибували гості.

Досить цікавою є підбірка матеріалів про 
відкриття при сампсоніївській церкві жіночо-
го братства в ім’я божої Матері «Троєручиці» 
(ПЕВ, 1897, № 12–13). біографічні дані про голо-
ву жіночого братства, його благодійницю Марію 
Костянтинівну Прохорову також містяться у до-
кументах Держархіву Полтавської області (ПЕВ, 
1916, № 13).

Події 1909 р., пов’язані зі святкуванням 
200-річчя Полтавської битви, теж знайшли ві-
дображення на сторінках журналу (ПЕВ, 1908, 
№ 27). Відомості про відвідування Шведської 
могили поважними гостями в червні 1909 р., у 
тому числі шведською делегацією, були надруко-
вані в спеціально виданій брошурі18, яку авторам 
удалося виявити у фондах архіву.

серед документів Держархіву Полтавської 
області зберігається низка праць, присвячених 
Полтавській битві та її пам’ятникам, зокрема 
сампсоніївській церкві. Важливу інформацію 
можна віднайти в працях першого директора му-
зею історії Полтавської битви івана Францовича 
Павловського19. Надзвичайно цікаві дані щодо 
історії сампсоніївської церкви та її фундато-
ра Й. судієнка містять дослідження викладачів 
Полтавської духовної семінарії В. Щеглова й 
Д. Дмитрієвського20, А. Грановського21.

Після встановлення радянської влади самп-
соніївську церкву певною мірою оминула тра-
гічна доля більшості інших культових споруд, 
оскільки вона не була зруйнована. у роки на-
цистської окупації сампсоніївська церква також 
вціліла – жоден снаряд у неї не влучив. З 1942 р. у 
церкві знову почали здійснювались богослужін-
ня. Після визволення Полтави від гітлерівських 
військ у вересні 1943 р. сампсоніївська церква 
розгорнула благодійну роботу з метою допомо-
ги солдатам Червоної Армії, інвалідам, вдовам і 
дітям фронтовиків. у 1944–1945 рр. церква мала 

щонайменше 60 прихожан, серед яких були й 
учасники Другої світової війни22.

Та все ж таки суттєві втрати церква понесла, 
оскільки декілька разів місцеві партійно-радян-
ські керманичі її закривали, реквізуючи майно 
та культурні цінності. Документи фонду Р-4085 
Держархіву Полтавської області містять відомос-
ті про повоєнну історію сампсоніївської церкви. 

Наприкінці 1944 р. уповноважений з релігій-
них справ у Полтавській області отримав розпо-
рядження з центру розпочати реєстрацію  церков 
і монастирів. А незабаром розпочалась кампанія 
закриття культових споруд Полтавщини. усього 
ж за період з 1945 р. до 1953 р. припинили свою 
діяльність 45 православних храмів області. 
характерно, що більшість із них знаходилась у 
сільській місцевості. Наприклад, із 14 церков, 
знятих з реєстрації у 1949 р., лише одна знахо-
дилась у місті. Це була сампсоніївська церква 
м. Полтави, в якій влада планувала, згідно з ди-
рективним розпорядженням із Москви, розмісти-
ти музей Полтавської битви23.

Архівні дані свідчать про те, що процес за-
криття цієї культової споруди тривав декілька 
років, починаючи з 1947 р. Цілісну картину про-
цесу закриття церкви у повоєнний час знаходи-
мо у документах справи № 39 «Регистрационные 
дела на действующие и снятые с учета церкви 
и молитвенные дома». З цих документів ді-
знаємося, що церква офіційно була визнана 
державною пам’яткою історії та архітектури24. 
Зберігся типовий договір від 26 червня 1947 р. 
між органами влади і парафіянами про пере-
давання в безкоштовне й безтермінове корис-
тування останніми церковної споруди. серед 
документів справи зберігається й протокол за-
гальних зборів ради сампсоніївської церкви від 
20 квітня 1947 р., на яких парафіяни прийняли 
рішення ремонтувати церковну споруду влас-
ними силами.

службове листування місцевих органів вла-
ди з «вищими інстанціями» засвідчує той факт, 
що спочатку, 27 вересня 1949 р., Полтавським 
облвиконкомом було прийнято рішення «Про 
вилучення приміщення і закриття церковної об-
щини сампсоніївської церкви міста Полтави – 
Шведська могила», а вже потім запитали думку 
щодо доцільності її закриття чи ремонту в єпис-
копа Полтавського та Кременчуцького Палладія 
і настоятеля храму священика семена лобача. 
Варто зазначити, що серед єпархіального духо-
венства і парафіян сампсоніївської церкви єдиної 
точки зору щодо рішення Полтавського облви-
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конкому не було. Природно, що були розбіжності 
та вагання, адже служителі культу не відкидали 
ймовірності повної руйнації церкви у разі відсут-
ності підтримки адміністративного рішення. Не 
дочекавшись остаточної відповіді єпископа та 
віруючих, уповноважений Ради у справах РПЦ 
при Раді Міністрів сРсР по Полтавській області 
соляник у жовтні 1949 р. звітував у Москву про 
те, що думка окремих парафіян щодо збереження 
сампсоніївської церкви «...не відображає думки 
більшості віруючих. До того ж віруючих у цьому 
приході від 26 до 35 чоловік. Мені здається, що 
до отримання позитивної відповіді із Ради пи-
тання про позитивну думку церковної ради буде 
вирішене»25.

Такий одноосібний висновок партійного чи-
новника, без сумніву, сприяв тому, що Рада у 
справах РПЦ при Раді Міністрів сРсР підтри-
мала ініціативу Полтавського облвиконкому 
щодо закриття церкви. Як свідчать докумен-
ти Держархіву Полтавської області, 15 грудня 
1949 р. сампсоніївську церкву зняли з реєстрації 
і передали музею Полтавської битви. Акт, який це 
підтверджує, був підписаний вище згаданим упо-
вноваженим Ради у справах РПЦ у Полтавській 
області соляником. В акті, зокрема, було записа-
но, що «…приміщення сампсоніївської церкви 
передається міській раді з метою оформлення 
панорами «історія Полтавської битви» при музеї 
Полтавської битви. З огляду на те, що міська рада 
розпочала необхідні роботи, їй передана вище 
згадана церковна споруда, а віруючі віднесені до 
іншого приходу»26.

З того часу сампсоніївська церква втратила 
практично все своє майно. В її приміщенні роз-
містили склад, у якому тривалий час зберігали 
кіноплівку, шкільні парти, географічні карти та 
дошки. Тривалий час у церковній дзвіниці збері-
гали зерно. Під час розмов із місцевими жителя-
ми авторам удалося встановити факт використан-
ня частини церковної споруди під продовольчий 
магазин. Згідно з оцінкою Держстраху, у листо-
паді 1947 р. вартість споруди сампсоніївської 
церкви становила 162 тис. крб27. Відтак, перетво-
рення церкви у складське приміщення було ви-
явом нехтування культурною спадщиною з боку 
місцевих можновладців. лише у травні 1990 р., 
після тривалих клопотань, уже частково зруйно-
вану сампсоніївську церкву нарешті повернули 
місцевій православній громаді.

Зараз ми маємо реставровану й відроджену 
сампсоніївську церкву. Але, на жаль, до цьо-
го часу не видано окремим дослідженням її іс-

торію. хочеться сподіватися, що документальна 
база Держархіву Полтавської області щодо цієї 
неповторної споруди не залишиться поза увагою 
краєзнавців та видавництв.
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Обобщены материалы Государственного архи ва Полтавской области относительно истории сампсониевской 
церкви г. Полтавы от момента ее основания в начале 1850-х годов до закрытия на основании указания местных 
органов власти в декабре 1949 г.

Ключевые слова: поле Полтавской битвы, сампсониевская церковь, Государственный архив Полтавской об-
ласти.

The article summarizes the information of the documents preserved in the state archives of Poltava region concerning 
the history of St. Sampson’s church of Poltava from its inception in the early 1850s up to its closure due to the order of 
local authorities in December 1949.
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Зоряна свердлик

орГАніЗАЦіЙнА струКтурА тА КАДровИЙ сКЛАД
орГАнів місьКоГо сАмовряДувАння містА КИЄвА 

у др. пол. хіх – на поч. хх ст.

у статті охарактеризовано структуру та посадові функції працівників канцелярії Київської міської Думи та 
управи – органів самоврядування Києва другої половини хіх – початку хх ст. Проаналізовано особливості 
поділу міської управи на «столи» та відділи, а також виконання ними операцій з документами. 

Ключові слова: діловодство, Дума, управа, канцелярія, «стіл», секретар, діловод, реєстратор, екзекутор, то-
вариш міського голови.

Відповідно до Міського положення від 
16 червня 1870 р., ведення діловодства в міських 
думах та управах покладалося на їхні канцеля-
рії. Однак у статті 97 давалася рекомендація про 
те, що посади в канцелярії міської Думи і управи 
можуть бути об’єднані в одну, а канцелярія, яка 
підпорядковується міському голові, може одно-
часно вести діловодство і Думи, і управи. В ор-
ганах міського самоврядування міста Києва ця 
рекомендація відразу була реалізована на прак-
тиці. у 1871 р. управою було видано «Проект 
інструкції Київської міської управи про порядок 
діловодства»10. Згідно з інструкцією, ведення ді-
ловодства управи, а відповідно і Думи, поклада-
лося на міську канцелярію, а міський секретар 
був одночасно секретарем Думи і управи11. 

В узагальненому вигляді до функцій кан-
целярії входило: ведення протоколів засідань 
Присутствія управи, списків підготовчих і ви-
конавчих комісій, звітів про їх діяльність; під-
готовка матеріалів ревізій відділів управи; при-
ймання скарг на дії членів управи і комісій; 
розподіл обов’язків між відділами; узгодження 
обов’язкових постанов управи з губернатором і 
градоначальником; асигнування коштів на утри-
мання поліції; листування з військової повиннос-
ті; завідування міськими школами, училищами 
і гімназіями, бібліотеками; нагляд за архівом 
управи12. По Канцелярії також проходило діло-
водство з редакції газети «Известия Киевской го-
родской Думы», що видавалася з 1880 р.

Для більш ефективного вирішення справ 
інструкцією було передбачено поділ міської 
управи на структурні частини – столи, до складу 
яких входили: реєстратор, столоначальник, бух-
галтер та писар, інші посади вводилися у разі по-
треби. Керував кожним столом столоначальник. 
Також при міський канцелярії діяв архів, яким 
завідував архіваріус. Всі вказані канцелярські 
чини, за винятком міського секретаря, а також 

Органи місцевого самоврядування, незалеж-
но від того, в який період часу вони функціону-
вали і під якою назвою, несли і несуть першочер-
гову відповідальність за соціально-економічний, 
політичний, культурний розвиток підвідомчої їм 
території. у період з другої половини хіх до по-
чатку хх ст. органами міського самоврядуван-
ня міста Києва були міська Дума (розпорядчий 
орган) та управа (виконавчий орган). у межах 
своєї компетенції вони реалізували гарантовані 
законом права територіальної громади міста, ви-
рішували всі питання місцевого значення, діючи 
в межах закону і виходячи з інтересів населення. 
Така діяльність Думи та управи міста Києва відо-
бразилася і на їхній організаційній структурі (це 
сукупність структурних елементів (підрозділів, 
посадових осіб та ін.) і взаємозв’язків між цими 
структурними елементами1), яка була поклика-
на реалізовувати цілі та завдання, що визначали 
призначення і функціонування цих органів.

Важливий внесок у дослідження загальних 
проблем формування та розвитку органів місце-
вого самоврядування на території україни внесли 
вітчизняні вчені: О. Марченко2, Ю. Медведєв3, 
Т. Плаксій4, Т. Щерба5. структуру та діяльність 
органів влади конкретних міст, у тому числі 
Києва, досліджували: О. Головко6, В. Токарєв7, 
Я. іващенко8, Ю. Глизь9. Тим не менше, характе-
ристика організаційної структури органів місько-
го самоврядування міста Києва другої половини 
хіх – початку хх ст. не отримала достатнього 
висвітлення у науковій літературі. Залишаються 
відкритими і питання існування діловодних по-
сад в Київській міській Думі та управі з ураху-
ванням документаційних потреб того часу.

Враховуючи викладені вище положення, ме-
тою статті є аналіз діяльності структурних під-
розділів Думи та управи міста Києва, які здій-
снювали роботу з різними видами документації у 
межах своєї компетенції, а також характеристика 
тих посад службовців, які працювали з докумен-
тами у період з 1871 р. до 1918 р. © Зоряна Свердлик, 2015
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архіваріуса, призначалися міською управою за 
наймом. інструкцією передбачалось, що роз-
поділ справ між столами, а потім і між члена-
ми управи, визначається постановою самої 
управи13. станом на 1871 р. у Київській міській 
управі справи, вирішення яких належало до її 
компетенції, розподілялися між шістьма сто-
лами: секретарським, бухгалтерією, господар-
ським, розпорядчим, будівельним та довідково-
квартирним. Така ж структура управи збереглася 
практично до 1889 р.

секретарський стіл знаходився під керівни-
цтвом секретаря, до обов’язків якого входило: 
нагляд за канцелярським порядком у відділах 
управи; підшивання і запис журналів управи в 
особливу книгу; зберігання виборних посадо-
вих списків; ведення книг про рух справ міської 
Думи; зберігання формулярів осіб, які обирають-
ся на міські громадські посади; ведення справ 
про прийняття і звільнення працівників канце-
лярії управи; ведення особливих справ за вка-
зівкою міського голови. Окремою структурною 
частиною секретарського столу була реєстрату-
ра, яка займалась прийманням та реєстрацією 
вхідної документації як загального характеру, 
так і тієї, що надходила на ім’я міського голови 
чи відправлялась від нього. 

бухгалтерія управи відповідала за облік усіх 
міських, спеціальних і казенних коштів, здійсню-
вала нагляд за прикріпленням до кожної витрати 
грошей «оправдательной» документації і її збе-
рігання, складання місячних і річних звітів про 
рух міських доходів, витрат і капіталів; складан-
ня річного кошторису і видавання відповідно до 
нього грошових призначень і виплат усім устано-
вам і особам. До бухгалтерського столу входили: 
столоначальник (член управи), головний бухгал-
тер, бухгалтери, рахівники, касир, діловод, його 
помічник, писарі.

До справ, які підлягали вирішенню госпо-
дарським столом, відносилися: нагляд за всіма 
міськими торговими місцями та приміщеннями, 
як постійними, так і тимчасовими, видавання 
їм торговельних документів; нагляд за нерухо-
мим міським майном (будинки, земля, міські 
присадибні ділянки, хутори, озера, міський ліс); 
утримання міського інвентарю і інвентарних 
планів. До його складу входили: завідувач (член 
управи), діловод, два його помічники, брандмей-
стер, міський лікар і міський ветеринар.

Розпорядчому столу належало вирішення та-
ких справ: утримання поліцейської і пожежної 
бригад, училищ, лікарень, міського освітлення, 
очистка труб і печей у міських спорудах, очи-

щення площ і вулиць; вживання заходів проти 
епідемій і хвороб; благодійність у публічних міс-
цях; нагляд за продажем напоїв тощо. Тут також 
проводилося оприлюднення законів та указів, 
призначення та звільнення канцелярських пра-
цівників, складання формулярних (послужних) 
списків, видавання свідоцтв особам, удостоє-
ним звання почесних громадян, нагляд за вико-
нанням законів, охорона порядку і тиші в місті, 
складання даних про народонаселення, торгівлю, 
промисловість, а також заходи щодо проведення 
різноманітних ревізій14.

Ведення списків міських жителів і виборців, 
зберігання відомостей про ціни на будівельні і 
продовольчі товари та видавання про це довідок 
у разі потреби, ведення списків квартир у будин-
ках міських виборців, видавання посвідчень на 
отримання допомоги, патентів на відкриття шин-
ків та інших пивних закладів – все це входило до 
компетенції довідково-квартирного столу.

До обов’язків службовців будівельного столу 
можна віднести: документний супровід будівни-
цтва і ремонту міських будинків; затвердження 
планів; придбання та продаж ділянок міської 
землі; озеленення міста, його освітлення; плану-
вання вулиць і площ; дотримання порядку і утри-
мання вулиць, площ, садів; складання інвентарю 
міської нерухомості тощо. Від моменту видання 
розпорядження «Про розподіл справ в управі, 
встановлення штату службовців і їх заробітної 
плати» будівельний стіл став відповідати за по-
зиково-допоміжний капітал15. Завідувачем (сто-
лоначальником) цього столу був один із членів 
управи, який особисто здійснював видавання 
дозволів на перебудову приватних будинків і за-
тверджував їх нові плани. До будівельного сто-
лу також входили: міський архітектор, міський 
інженер, дільничні архітектори, архітектор-упо-
рядник планів, завідувач водопостачанням, крес-
лярі та інші робітники.

у січні 1889 р. у структурі Київської міської 
управи з’являється ще один стіл – адресний. До 
його функцій входило: ведення списків жителів 
міста Києва, старших 14 років; безкоштовне на-
дання усім органам влади і посадовим особам за 
їх вимогою відомостей про місце проживання 
в місті Києві осіб, які перебувають у розшуку, 
а в разі відсутності – про час їх вибуття з міс-
та; надання платних довідок такого ж характеру 
усім особам, які їх потребували. Видавання при-
ватним особам довідок з адресного столу відбу-
валася: у будні дні з 10:00 до 15:00 і з 18:00 до 
21:00, у вихідні, святкові і табельні дні – з 12:00 
до 14:00 (за винятком перших трьох днів свята 
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Великодня, двох перших днів Різдва христового 
і дня Нового року, в які адресний стіл не працю-
вав взагалі). На випадок виникнення екстреної 
ситуації в адресному столі працював черговий, 
який здійснював видавання потрібних довідок. 
За видавання довідок стягувалася плата 5 коп. за 
кожну довідку16.

Варто зауважити, що розподіл функцій між 
структурними підрозділами управи (столами) 
не був цілком незмінним. Ведення тих чи ін-
ших справ могло бути передано з одного столу 
в інший за згодою між членами управи і за по-
становою управи. Тому для більш ефективно-
го вирішення поточних питань та забезпечення 
ведення відповідної документації, крім столів, 
діловодство велося у відділах Київської міської 
управи. узагальнюючи отримані з документів 
Державного архіву міста Києва дані про діяль-
ність відділів управи, їхню діяльність можна 
розділити за певними критеріями:

1) забезпечення життєдіяльності міста Києва 
(садівничий, базарний, освітлювальний, житло-
вий, водопровідний та ін. відділи);

2) організація праці службовців Київської 
міської Думи та управи (розпорядчий, фінансо-
вий, секретаріат, відділ охорони праці, рахунко-
вий, концесійний відділи);

3) ведення загального діловодства органів 
міського самоврядування (секретарський відділ).

слід зазначити, що столами управи завідува-
ли столоначальники, а відділи управи знаходили-
ся під керівництвом діловодів, які у своєму роз-
порядженні мали помічників і інших службовців, 
які виконували кожен свої функції. За роботу 
діловод отримував від 900 до 1500 руб. (залеж-
но від складності виконуваних завдань, терміну 
служби і «ступеня працездатності»), його поміч-
ники – від 480 до 900 руб., решта службовців – 
від 300 до 600 руб.17.

Враховуючи статті Міських положень, крім 
столів та відділів, посадовий склад Київської 
міської Думи та управи можна умовно поділи-
ти на 3 класи: 1) керівництво або виборні дер-
жавні службовці; 2) службовці; 3) спеціалісти. 
Керівництво міського самоврядування міста 
Києва або виборні державні службовці – це: 
міський голова (водночас очолював і Думу, і 
управу), заступник голови, секретар та 9 членів 
управи. Крім керівництва, справами самовряду-
вання опікувалися й інші особи, яких, згідно з 
обраними критеріями, можна віднести до другої 
групи – службовців. Згідно зі ст. 61 «Загальних 
губернських установ», до них належали ділово-
ди, протоколісти, реєстратори та інші чини, що 

було передбачено у відповідності до штатів та 
особливих положень18. Третя група – спеціаліс-
ти, або, як їх називали в офіційних документах, 
особи, що працюють на приватній службі в місті. 
Вони забезпечували формування господарства 
міста, його соціальної і культурної сфери. Це – 
сторожі, вчителі, лікарі, ветеринари, архітектори 
та інші. Таким чином, наявність різних категорій 
службовців сприяла оперативному вирішенню 
справ Київської міської Думи та управи. Однак, 
стан упорядкованості внутрішньої документації 
та обробка інформації органами міського само-
врядування Києва кінця хіх ст. найбільше зале-
жала від другої категорії – службовців. Тому зу-
пинимося на більш детальній характеристиці цієї 
групи працівників міської управи міста Києва.

столоначальник – найвища посадова особа, 
яка завідувала діловодством у столах управи. На 
столоначальника покладався контроль за веден-
ням справ того столу, яким він завідував, йому 
заборонялося видавати вказівки службовцям 
того столу або відділу, який не входив до його 
компетенції. 

Наступним після столоначальника варто на-
звати діловода. у відділах міської управи були 
діловоди, які очолювали кожен відділ, та діло-
водні працівники, які вели діловодство з конкрет-
них питань у кожному із названих вище відділів 
управи. Діловод зобов’язаний був забезпечувати 
реєстрацію скарг і прохань, з питань, що входили 
до його компетенції, а також складання журна-
лу з рішенням комісії з таких прохань; при необ-
хідності наводити довідки; складати доповідні 
записки та зачитувати їх на комісії; стежити за 
черговістю розгляду скарг і прохань. Так, на-
приклад, з 1908 р. до штату бухгалтерії управи 
входили: діловод з фінансових питань, діловод з 
інвентарного столу, діловод з податкових зборів і 
три писарі19.

На реєстратора міської канцелярії покладала-
ся робота із внутрішньою вихідною та вхідною 
документацією, яка надходила на ім’я місько-
го голови. Перед вступом на посаду реєстратор 
обов’язково мав підписати згоду на те, як має ви-
конувати свої обов’язки. Згідно з тексом угоди, 
вступаючи на службу у Київську міську управу, 
службовець канцелярії зобов’язувався старанно, 
добросовісно виконувати усі покладені на нього 
управою обов’язки, а також виконувати всі роз-
порядження управи. Оплата праці реєстратора 
здійснювалась кожного місяця, однак її розмір 
встановлювався Присутствієм управи, про що 
кандидата на посаду канцелярського службовця 
повідомляли при прийнятті на роботу. Термін 
служби реєстратора в управі був невизначеним.
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управа мала право у будь-який час відсторо-
нити реєстратора від виконання його службових 
обов’язків, якщо після перевірки його професій-
них якостей він виявиться таким, що не відпові-
дає займаній посаді або зробить протизаконний 
вчинок. Перш ніж звільнити такого службовця 
і повернути йому подані при прийомі на робо-
ту оригінали документів, він зобов’язаний був 
здати упорядковані і непошкоджені службові до-
кументи, з якими працював (книги, справи, до-
кументи), в іншому випадку на нього поклада-
лася відповідальність згідно із ст. 250 «Общего 
губернского учреждения», указу Правлячого 
сенату від 5 грудня 1850 р. № 48871 та інших 
розпорядчих документів, виданих Думою чи 
управою. Якщо звільнення із займаної посади 
відбувалося за бажанням самого службовця, він 
повинен був попередити про це управу за місяць 
до звільнення20.

За канцелярський порядок і ведення докумен-
тації, а також трудову дисципліну у канцелярії 
управи відповідала така посадова особа, як ек-
зекутор. у віданні екзекутора перебували меблі 
і весь інвентар приміщення управи. Він спосте-
рігав за порядком і чистотою, опаленням і освіт-
ленням. Також екзекутор зазначав у спеціальній 
книзі, хто з чиновників не з’явився на службу, 
доповідав про них міському голові, а також спо-
стерігав за сторонніми людьми, які приходили у 
Присутствіє управи.

Екзекутор зобов’язаний був вести такі книги: 
1) про чиновників, які не з’явилися вчасно на 
службу; 2) про надходження і витрату канцеляр-
ського приладдя; 3) про меблі і всі казенні речі; 
4) опис будинку, в якому перебували органи місь-
кого управління Києва; 5) про опалення та освіт-
лення; 6) про потреби відвідувачів21.

Незважаючи на досить розгалужену систему 
розподілу обов’язків між столами управи, робо-
та з документами у відділах управи проходила 
досить важко. По-перше, на це впливала велика 
плинність канцелярських працівників, по-друге, 
у зв’язку із набуттям управою статусу виконав-
чого органу, обсяг документації у ній значно зріс. 
Через надмірне навантаження діловодів неодно-
разово спостерігалися недоліки у роботі, які ви-
ражалися: в подачі генерал-губернатору довідок, 
які не відповідали дійсності; в уповільненні під-
твердження про виконання певних документів, 
надання відомостей і висновків по справах; в 
неодноразових помилках при безпосередньому 
виконанні документів та інше.

На роботу з діловодством органів міського са-
моврядування Києва впливало також те, що се-

кретар для Думи і управи був один. і у разі його 
відсутності через хворобу або з інших причин, 
професійні секретарські обов’язки не було кому 
виконувати. іноді для цього призначалися члени 
управи, однак вони не були настільки обізнани-
ми, щоб якісно виконувати обов’язки секретаря. 
Тому у зверненні міського голови до київського 
губернатора від 5 лютого 1886 р. міститься про-
хання про введення у міське громадське управ-
ління посади помічника секретаря, який би зміг 
ефективно працювати з документами у разі від-
сутності секретаря, вести протоколи і журнали 
засідань Думи, відповідати на запити громадян 
тощо22.

Пізніше циркуляром завідувача канцелярією 
при київському генерал-губернаторі «По дело-
производствам» від 14 грудня 1910 р. було вве-
дено посади молодшого та старшого помічника 
секретаря. Згідно з циркуляром, за виконання 
документів, відправлення підтверджень про це 
губернаторам і установам, а також за прискорен-
ня доставки потрібних їм відомостей, відпові-
дальність покладалася на молодших помічників 
секретаря. Також їм доручалося спостерігати за 
канцелярськими чиновниками, які завідували 
реєстратурою і штампом, слідкувати за правиль-
ним веденням журналів вхідних і вихідних до-
кументів, алфавітів і описів справ. До обов’язків 
старших помічників належало видавання дові-
док різного характеру. Обов’язково перед тим, 
як відправити чи надати довідку, старші поміч-
ники ретельно перевіряли усі відомості, ставили 
свій підпис і лише потім відправляли за призна-
ченням. старші помічники мали право заміща-
ти секретаря у разі його відряджень, відпустки, 
хвороби тощо. Для цього вони повинні були у 
достатній мірі володіти інформацією про всі ді-
ловодні процеси23.

Незважаючи на введення посад старшого і 
молодшого помічників секретаря, процес діло-
водства у Київській міській управі був значною 
мірою громіздким і завантаженим, характеризу-
вався часом поверхневим розглядом справ і тя-
ганиною. у доповіді міської управи Київській 
міській Думі «Про запровадження посади по-
мічника секретаря міської управи» від 23 липня 
1915 р. підкреслювалася справедливість крити-
ки про стан діловодства в управі. у порівнянні: 
міська Дума у 1914 р. розглянула 430 питань, для 
формалізації яких була потрібна робота секрета-
ря та трьох писарів. За цей же період управа в 
колегіальних засіданнях розглянула 2858 питань, 
для опрацювання яких залучалися секретар і два 
писарі. Крім цього в управу надійшло 33641 до-



144

IIі. історія установ, товариств і об’єднань

кументів, відправлено 25035 примірників різно-
го роду вихідної документації. Тільки доповідей 
у Думі в 1914 р. було підготовлено 430. Через 
секретаря управи щодня проходило до 250 до-
кументів, виходячи з семигодинного робочого 
дня – по 1,5 хвилини на «папір»24.

Крім виконання загальних обов’язків, служ-
бовці канцелярії управи також виконували і 
додаткові види робіт, серед них – чергування. 
Черговими у канцелярії управи виконувалися 
функції з приймання документів і громадян та 
направлення їх для вирішення питання, з яким 
вони зверталися, до конкретного відділу або сто-
лу. Офіційно правила чергувань у канцелярії ста-
ли зафіксовані 31 жовтня 1887 р. в «інструкції для 
чергових в управі»25. Відповідно до інструкції, 
чергування відбувались згідно із встановленим 
графіком, який складався окремо для робочих 
днів і окремо для вихідних.

Черговий зобов’язаний був з’явитися на чер-
гування на півгодини раніше (і ні в якому разі 
не пізніше 9 години ранку), ніж інші службовці 
управи. Заступивши на чергування, він приймав 
під розписку у черговій книзі усі «пакети», пе-
редані йому від попереднього чергового (екзе-
кутора), а також вказував, якого числа і скільки 
(кількість записувалась словами) «пакетів» він 
прийняв. Об 11 годині черговий передавав «паке-
ти» для розкриття черговому члену управи, зро-
бивши відмітку у «Черговій книзі» про те, кому 
саме із членів управи були передані «пакети».

у день чергування черговий не звільнявся від 
своїх службових обов’язків і повинен був зна-
ходитися на своєму постійному робочому місці. 
З 13 до 15 години черговий канцелярії міг від-
лучитися на обідню перерву, при цьому він пови-
нен був передати виконання своїх повноважень 
службовцю управи, який на той момент працю-
вав у тому ж столі, або за відсутності такого – 
будь-якому службовцю із сусіднього столу.

Відповідно до інструкції, черговий знахо-
дився на своєму робочому місці безперервно (за 
винятком обідньої перерви) з 9 години ранку до 
20 години вечора. Однак службовці часто зло-
вживали цим правилом і могли покинути робоче 
місце відразу після обіду або не допрацювавши 
до кінця встановленого часу. Наслідком такої їх 
поведінки ставали випадки зникнення «пакетів» 
з канцелярії. Згідно з виданим з цієї причини 
розпорядженням міського голови від 12 травня 
1889 р. службовці, які будуть вчиняти дії щодо 
залишення свого робочого місця без поважної на 
це причини та без попередження про свою від-
сутність, підлягали негайному звільненню26. В 

кінці робочого дня черговий знову розписував-
ся у черговій книзі про те, скільки «пакетів» він 
здав екзекутору.

Процес роботи з документами проходив не 
тільки у канцелярії та столах управи, адже було 
досить і такої документації, яку опрацьовував і 
відповідав за її виконання міський голова. Згідно 
з Міськими положеннями 1870 р. та 1892 р., до 
обов’язків міського голови входило виконання 
чималої кількості завдань. Тому допомога у вирі-
шенні справ та опрацюванні документації потріб-
на була не тільки столоначальникам, а й міському 
голові. статтею 91 Міського положення 1892 р. 
для допомоги міському голові у вирішенні по-
точних справ вводилася посада товариша місь-
кого голови. Однак це положення стосувалось 
тільки столиць (Москви і санкт-Петербурга) та 
міст Риги і Одеси. Щодо Києва, то клопотання 
про введення посади товариша міського голови 
у київському міському управлінні вперше було 
подане до Міністерства внутрішніх справ місь-
ким головою Г. Ейсманом 28 лютого 1882 р. 
Міністр внутрішніх справ граф ігнатьєв готовий 
був, зі своєї сторони, дати хід цьому клопотан-
ню. Однак під час розгляду звернення Г. Ейсмана 
на засіданні Державної Думи було вирішено від-
мовити у задоволенні прохання через недостат-
нє обґрунтування необхідності введення в місті 
Києві посади товариша міського голови. Та й 
на засіданні Київської міської Думи 6 вересня 
1883 р. сам голова Г. Ейсман виступив із прохан-
ням припинити розгляд поданого ним клопотан-
ня через те, що «он существенно изменил свой 
взгляд и пришел к заключению, что во всех де-
лах городского хозяйства и благоустройства, как 
бы они не были обширны, руководитель должен 
быть одно лицо – Городской Голова, и отделить 
от него в этом отношении какую-либо обязан-
ность для передачи товарищу его, невозможно 
без вреда самому делу»27.

у 1884 р. новим міським головою став і. Толлі. 
На першому після виборів засіданні Київської 
міської Думи він виніс на порядок денний обго-
ворення відповіді міністра внутрішніх справ про 
відмову у задоволенні клопотання Г. Ейсмана. За 
результатами обговорення було прийнято рішен-
ня про поновлення клопотання, для чого управі 
доручено зібрати додаткові відомості, які б від-
повідали вимогам міністра внутрішніх справ, 
вказаним у попередньому його листі. 25 жовтня 
1884 р. зібрані матеріали були затверджені і від-
правлені на ім’я міністра внутрішніх справ з 
проханням відновити справу про введення у міс-
ті Києві посади товариша міського голови. Однак 
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у своїй відповіді від 14 січня 1887 р. міністр зно-
ву відхилив клопотання міської Думи через недо-
статність доказів у такій необхідності.

у 1902 р. новий міський голова В. Проценко 
знову ввійшов у Думу з мотиваційною доповіддю 
про повторне порушення такого ж клопотання, 
ще раз було надіслано запит до київського губер-
натора і міністра внутрішніх справ. Однак у від-
повіді від 18 листопада 1902 р. Міністерство вну-
трішніх справ вкотре «не усмотрело достаточных 
оснований к удовлетворению означенного хода-
тайства»28. З цього моменту справу про введення 
посади товариша міського голови було призупи-
нено на 8 років.

Тільки у 1911 р. наступний міський голо-
ва Києва і. Дьяков знову порушив це питання. 
Причинами, які наводилися і. Дьяковим як дока-
зи необхідності у посаді товариша міського го-
лови, були, по-перше, розширення справ із бла-
гоустрою міста, по-друге, збільшення кількості 
діловодних процесів та обсягу документації, яку 
мав опрацьовувати міський голова. і дійсно, з ана-
лізу архівної довідки про рух справ у Київському 
міському управлінні видно, що у 1901 р. у міську 
управу надійшло 43013 документів, а у 1911 р. 
(до 18 листопада включно) – 60933, в тому чис-
лі на ім’я міського голови: у 1901 р. – 3048, у 
1911 р. – 7106 документів; вихідних документів 
по управі у 1901 р. нараховувалось 35262 доку-
менти, у 1911 р. – 49695, на ім’я міського голови 
у 1901 р. – 2795, у 1911 р. – 4245 документів29.

Крім збільшення обсягів документації, на 
необхідність введення посади товариша міського 
голови впливало й те, що:

1) на цей час заступником міського голови 
був один із членів управи, який хоч і допомагав 
йому вирішувати повсякденні завдання, однак 
не міг повністю віддаватися цій роботі, оскільки 
ніс відповідальність за роботу того відділу, в яко-
му працював. А тому у разі відсутності міського 
голови (через хворобу або службові відряджен-
ня) не міг повністю віддаватися виконанню його 
обов’язків і бути в курсі всіх справ;

2) протягом робочого дня міський голова по-
винен був оглянути місто, взяти участь у засідан-
ні Думи чи управи, у разі потреби – у засіданні 
певної комісії, вислухати десятки доповідей від 
підлеглих (іноді не досить серйозних, таких, що 
на викладення їх змісту іноді йшло більше часу, 
ніж на вирішення), а після цього ще й прийняти 
до 40 відвідувачів, більше половини з яких звер-
талися з дрібними питаннями.

Протягом чотирьох років тривало листу-
вання Київської міської Думи із Міністерством 

внутрішніх справ, київським губернатором, Мі-
ністерством юстиції, результатом якої стало 
ухвалення Радою міністрів 30 червня 1915 р. 
про введення у Київську міську управу посади 
товариша міського голови. Згідно з прийнятим 
рішенням, товаришу міського голови присвою-
вався VII клас по «чинопроизводству», розмір 
зарплати становив 6000 руб. на рік, а розподіл 
обов’язків між ним та міським головою встанов-
лювався «інструкцією київському міському голо-
ві і товаришу міського голови», для розроблення 
якої за основу було взято інструкції Московської 
і санкт-Петербурзької міських дум. Першим то-
варишем міського голови став Ф. бурчак30.

Згідно з інструкцією, у коло питань товариша 
міського голови щодо ведення документації та 
діловодства входило:

– на випадок відсутності міського голови про-
тягом тривалого терміну виконувати його обо-
в’язки за попереднім усним або письмовим до-
рученням і у разі отримання документа на підпис 
ставити відмітку «Исправляющий должность го-
родского головы». у випадку тимчасового вико-
нання обов’язків міського голови товариш підпи-
сувався на документах як «За городского голову 
товарищ городского головы»;

– розгляд і розподіл вхідних документів, при 
цьому конверти з вхідними документами розкри-
валися черговим, а вже їх направлення у відпо-
відний відділ управи здійснювалося товаришем 
міського голови;

– завідування канцелярією міської управи з 
правом нагляду за усім діловодством;

– надання міській управі рекомендацій про 
удосконалення діловодства та усунення наявних 
недоліків;

– нагляд за виконанням правил діловодства в 
канцелярії та відділах управи і доповідь про ви-
явлені недоліки члену управи, який завідував 
проблемним відділом;

– нагляд за наявністю, придбанням і витрата-
ми канцелярських засобів, за витратами на ти-
пографічні роботи для міського управління, за 
своєчасним придбанням і належним зберіганням 
збірників законів та інших офіційних та неофі-
ційних видань, необхідних для роботи міського 
управління;

– участь у ревізіях діловодства у відділах 
управи, а також участь у ревізії каси управи;

– для приймання відвідувачів міський голова 
і його товариш призначали конкретні дні і часи 
прийому, про що у приміщенні управи вивішува-
лося оголошення31.

Крім цього, товаришу міського голови нада-
валося право:
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– давати дозвіл на виконання журналів міської 
управи з різного виду розходів і витрат, напри-
клад, договірні витрати, витрати по кредитах, ви-
плата заробітних плат тощо;

– пропускати до виконання журнали управи 
із судових справ міста, які стосувалися порушен-
ня кримінальних проваджень щодо порушення 
постанов управи; подання громадських скарг з 
приводу орендних платежів, за якими було укла-
дено письмові договори та ін.32.

у 1915 р. кількість документації, яка надхо-
дила від військових, адміністративних установ та 
фізичних осіб на ім’я київського міського голо-
ви, а також документації, яка виходила від його 
імені, була настільки великою, що секретарський 
відділ управи та товариш міського голови уже не 
могли справитися з її обробкою. Тому рішенням 
управи від 7 грудня 1915 р. було ухвалено, що 
вся переписка, яка надходила на ім’я міського 
голови і вся вихідна від його імені документа-
ція виділялася у спеціальне діловодство. Для ве-
дення такого діловодства управа ввела до штату 
посаду секретаря міського голови, до обов’язків 
якого входили:

– реєстрація усіх вхідних на ім’я київського 
міського голови документів та документів, які 
виходили від його імені;

– складання відповідей на усі запити і пропо-
зиції, які надходять до міського самоврядування, 
окрім тих, які стосуються конкретних відділів чи 
столів управи;

– турбота про термінове виконання відділами 
управи запитів і пропозицій, які стосуються без-
посередньо цих відділів;

– виконання іншої секретарської роботи за 
вказівками міського голови33.

Введення посад секретаря міського голови та 
товариша міського голови сприяло розвантажен-
ню інших відділів управи від роботи з тими до-
кументами, які не зовсім мали відношення до їх 
діяльності, а стосувалися міського голови та його 
повноважень.

Отже, аналіз організаційної структури ор-
ганів міського самоврядування міста Києва у 
другій половині хіх – на початку хх ст. пока-
зав, що вона була побудована таким чином, що 
справи міста, а відповідно і ведення документа-
ції по них, були розподілені між шістьма стола-
ми: секретарським, бухгалтерією, розпорядчим, 
довідково-квартирним, господарським та буді-
вельним. Крім цього, для більш оперативного 
керування діловодними процесами створювали-
ся відділи (садівничий, межовий, відділ охорони 
праці, освітлювальний, базарний, фінансовий та 

ін.), в кожному з яких велася різноманітна спе-
ціальна документація. Щодо кадрового складу 
канцелярії управи, то у ній існували такі посади, 
що займалися веденням документації: секретар 
(секретар управи і згодом – секретар міського 
голови) та його помічники, діловоди, реєстратор, 
екзекутор, бухгалтер та його помічники, архіва-
ріус та ін. допоміжний склад. Наявність чималої 
кількості відділів в органах міського самовряду-
вання міста Києва та службовців, які працювали 
у них і вели різнопланову документацію, викли-
кає необхідність більш детального вивчання та 
з’ясування специфічних рис, притаманних саме 
організаційній структурі Думи та управи міста 
Києва.
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В статье охарактеризованы структура и должностные функции работников канцелярии Киевской городской 
Думы и управы – органов самоуправления Киева второй половины XIX – начала хх в. Проанализированы 
особенности разделения городской управы на «столы» и отделы, а также выполнение ими операций с докумен-
тами.

Ключевые слова: делопроизводство, Дума, управа, канцелярия, «стол», секретарь, делопроизводитель, реги-
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The article describes the structure and functions of the chancellery personnel in the Kyiv City Duma and Board – 
self-government bodies of Kyiv in the late nineteenth – early twentieth century. The author analyses the specificity of 
the division of the City Board to the «tables» and departments as well as the performance of operations with documents.

Key words: records management, the Duma, the Board, the chancellery, a «table», a secretary, a records manager, a 
recorder, an executioner, a comrade of the mayor.
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осоБЛИвості росіЙсьКоЇ АнтИКвАрноЇ прАКтИКИ
др. пол. XVIII – сер. XIX cт.

у статті висвітлено особливості російської антикварної практики як імперського контексту подібного укра-
їнського явища другої половини XVIII – середини XIX ст. На прикладі антикварних гуртків М. Румянцева і 
О. Мусіна-Пушкіна розкрито основні форми, напрями, чинники та результати діяльності російських антикваріїв, 
висвітлюються їхні інтелектуальні зв’язки, визначаються специфіка і шляхи формування та використання при-
ватних колекцій джерел.

Ключові слова: антикварний рух, зібрання джерел минулого, Російська імперія, М. Румянцев, О. Мусін-
Пушкін, неофіційний гурток.

Збирання, дослідження й публікація джерель-
ного матеріалу найяскравіше втілилися у діяль-
ності гуртків Олексія івановича Мусіна-Пушкіна 
(1744–1817) та Миколи Петровича Румянцева 
(1754–1826), які об’єднали видатних дослідників 
і розвинули напрями та форми тогочасних дже-
рельних студій. Але підґрунтя для такої еврис-
тично-едиційної практики вже було сформоване 
попередньою працею багатьох російських уче-
них.

своєрідний фундамент для майбутніх істо-
ричних студій антикваріїв у Росії був закладений 
діяльністю відомих дослідників: В. Татищева, 
Г. Міллера, М. Щербатова, М. Новикова та ряду 
інших учених, завдяки яким був накопичений 
певний досвід виявлення і збирання історичних 
джерел, їх опрацювання та публікації, створення 
на цій основі ґрунтовних розвідок. Величезний 
корпус актового та наративного матеріалу, вияв-
лений із середовища його побутування, архівів 
центральних і місцевих установ у другій поло-
вині XVIIі ст. був зосереджений в оригіналах та 
копіях у спеціалізованих сховищах (бібліотека 
Академії наук, імператорська Публічна бібліоте-
ка, Московський архів Колегії іноземних справ 
(МАКіс), Розрядно-сенатський архів, Архів 
старих справ та ін.), ставши потенційною базою 
майбутніх досліджень.

у другій половині XVIIі – на початку 
хіх ст. значні приватні зібрання джерел вже 
мали російські «антикварії» П. Шереметьєв, 
і. Голіков, П. Крекшин, В. Крестинін, і. Тургенєв, 
М. херасков, В. Тредіаковський, Ф. баузе, 
Я. Княжнін, О. Радищев, Д. Фонвізін, П. Актов, 

Дослідження історії збирання і використання 
вітчизняних пам’яток минулого у другій полови-
ні XVIII – середині XIX ст. є важливим науковим 
завданням, оскільки представляє складний про-
цес розвитку та становлення української історич-
ної науки – історіографії, археографії, архівоз-
навства, джерелознавства, етнографії, історичної 
бібліографії. Антикварний рух у лівобережній 
україні цього часу, що виражався у пошуку, зби-
ранні і використанні історичних джерел, явив 
спробу переосмислення та реконструювання ін-
телектуальною елітою свого минулого, а разом 
із тим і національно-культурної ідентичності, 
легітимізації своїх прав та інтересів в умовах 
драматичних процесів імперської інкорпорації й 
нобілітації.

Важливою умовою повноцінної реконструкції 
українського антикварного руху другої половини 
XVIII – середини XIX ст. є розкриття тих контек-
стів і впливів, що були визначальними та фор-
мували його специфіку. Тому метою статті є ви-
світлення особливостей російської антикварної 
практики як складової сусіднього інтелектуаль-
ного простору, котрий так чи інакше позначався 
на подібному українському явищі, виражаючи 
його імперський контекст, і визначення міри цьо-
го впливу. Незважаючи на розробку зазначеної 
проблеми російськими вченими (передусім, зу-
силлями с. луппова, і. Мартинова, П. хотєєва та 
В. Козлова)1, вона не стала предметом спеціаль-
ної уваги українських дослідників.

Антикварний рух у Російській імперії другої 
половини XVIIі – середини хіх ст., відображаю-
чи провідні європейські впливи та тенденції, ра-
зом із тим мав певні особливості, що визначали-
ся комплексом внутрішніх і зовнішніх чинників. © Денис Москальов, 2015
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с. строганов, Ф. і А. Ростопчини, М. Юсупов та 
багато інших2. Для більшості з них колекціону-
вання було захопленням, модою, службовою не-
обхідністю або поєднувало ці ознаки3. Відомі й 
перші каталоги приватних колекцій Д. бутурліна, 
О. Розумовського, О. Власова, О. Головкіна, 
П. Демидова, М. Голіцина та інших тогочасних 
збирачів4. Ці праці мали переважно практичний 
реєстраційний характер і створювалися здебіль-
шого для описування книг та рукописів закор-
донного походження. За підрахунками сучасного 
дослідника теорії та історії російської археогра-
фії В. Козлова, наприкінці XVIIі – у першій чвер-
ті хіх ст. у Росії існувало близько 160 приватних 
колекцій універсального чи проблемного типу, 
кожна з яких містила не менше 20 оригінальних 
рукописів5. Архіви та бібліотеки російських зби-
рачів детально розглянуто в історіографії6, проте 
їх значущість у розвитку історичних студій зали-
шається малодослідженою.

В. Татищев (1686–1750) у чотирьох частинах 
своєї «Истории Российской с самых древнейших 
времен» (над першим виданням якої працювали 
упродовж 1768–1848 рр.) репрезентував широ-
кий масив, головним чином, рукописного нара-
тивного матеріалу, чим заклав основу для його 
подальшого критичного опрацювання. Значний 
джерельний комплекс був уміщений у «Древней 
российской вивлиофике» М. Новикова (1744–
1818), уперше виданій у 10 частинах протягом 
1773–1775 рр7. Подібний, переважно актовий, ма-
сив містила й семитомна «История Российская от 
древнейших времен» (1770–1791) М.  Щербатова 
(1733–1790). Ці вчені мали власні джерельні зі-
брання та користувалися колекціями своїх сучас-
ників, без чого їх видатні праці просто не були 
б створені8. Але подібні джерельні публікації 
були поодинокими явищами. систематичної еди-
ційної програми у Російській державі на той час 
не вдалося створити. Академічні проекти, до-
бре продумані та офіційно схвалені, у XVIIі ст. 
майже завжди залишалися лише на папері або 
згорталися після перших випусків через брак фі-
нансового забезпечення. Програмна публікація 
важливих історичних джерел була можлива лише 
«за высочайшим повелением», коли такі проекти 
мали необхідний ідеологічний підтекст офіцій-
ної політики9.

Евристично-дослідницькі та едиційні проек-
ти, що набули характеру систематичної програм-
но-організованої роботи, найяскравіше втілилися 
у діяльності гуртків графів О. Мусіна-Пушкіна 
та М. Румянцева, що відобразила назрілий комп-
лекс суспільних потреб у політичній, ідеологіч-

ній, науковій, культурній сферах розвитку. Кожне 
з цих неофіційних наукових об’єднань мало влас-
ну творчу специфіку, що потребує їх окремого 
аналізу для вивчення головних особливостей ан-
тикварної практики.

Гурток О. Мусіна-Пушкіна існував протягом 
1785–1812 рр., і був неофіційним колективом 
впливових високопосадовців, які прагнули істо-
ричними «вправами» зміцнити ідеологію осві-
ченого абсолютизму, обґрунтувати своєрідність 
історичного шляху Росії і, таким чином, нейтра-
лізувати вплив на суспільну свідомість нових 
західних ідей, що породили Велику французьку 
революцію та призвели до спотворення «справж-
нього» патріотизму10.

Організаційними центрами гуртка були пе-
тербурзький та московський будинки О. Мусіна-
Пушкіна. Граф залучав комісіонерів, які зай малися 
пошуком та придбанням для нього різно манітних 
старожитностей (особливо тут треба згадати ві-
домих антикваріїв: архієпископа ростовського 
та ярославського Арсенія Верещагіна, протоі-
єрея Московського успенського собору Петра 
Олексійовича Алексєєва, співробітників імпе-
ра торської Публічної бібліотеки О. Оленіна, 
О. Єр молаєва і К. бороздіна, які протягом 1809–
1811 рр. провели археолого-археографічне обсте-
ження Росії).

іншим джерелом комплектування зібрання був 
антикварно-книжковий ринок, зокрема книжкова 
лавка відомого московського колекціонера й тор-
говця старожитностями ігнатія Ферапонтовича 
Ферапонтова. Також важливу роль у поповне-
нні зібрання відігравали рукописи зі сховищ 
духовного відомства, які граф міг вилучати, бо 
з 1791 р. був обер-прокурором синоду та ініціа-
тором серпневого указу цього ж року. Внаслідок 
його виконання до кінця 1792 р. вдалося виявити 
більше 600 рукописів, не менше половини з яких 
потім надіслали до синоду11. Однак, як зауважив 
В. Козлов, вилучення рукописів із церковних схо-
вищ не становили значного джерела поповнення 
зібрання О. Мусіна-Пушкіна, а провідним шля-
хом комплектування були дарування та заповіти 
його друзів12.

Отже, О. Мусін-Пушкін постійно оновлював 
та вдосконалював свою колекцію книг та руко-
писів, залучаючи до її поповнення й матеріали, 
створені сучасниками, усвідомивши їх майбут-
ню значущість. Через втрату цього зібрання під 
час московської пожежі 1812 р. (в якій загинули 
і колекції М. бантиша-Каменського, Ф. баузе, 
Д. бутурліна, К. Дашкової, П. Демидова, М. Ка-
рамзіна, і. Орлова, О. Розумовського, Й. Ша дена, 
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Д. Шереметьєва, А. Шльоцера і десятки інших 
невідомих нам зібрань13) залишається відкритим 
питання щодо його обсягу. сучасні дослідження 
гіпотетично окреслюють тільки рукописну час-
тину колекції графа близько тисячею одиниць, 
порівнюючи її кількість з найбільшими тогочас-
ними аналогами, проте зібрання мало також зна-
чні бібліотечний та нумізматичний фонди, про 
що неодноразово згадував сам власник14.

специфікою евристичної діяльності гуртка 
О. Мусіна-Пушкіна була її орієнтація переваж-
но на сховища духовного відомства, завдяки 
чому й стало можливим відкриття таких уні-
кальних пам’яток, як «слово о полку Игореве», 
лаврентіївський літопис, ряд хронографів тощо. 
саме ці пошукова й комплектуюча складові ви-
значили дослідницько-едиційну частину анти-
кварної справи гуртка, члени якого вже повністю 
усвідомлювали значущість джерел для вивчення 
вітчизняної історії. Зібрання О.  Мусіна-Пушкіна, 
яке фактично стало зібранням гуртка, не було за-
критим для сучасників і становило головний до-
слідницький фонд, завдяки якому здійснювалося 
вивчення, описування, копіювання, публікація 
джерел, створення на їх основі нових історич-
них праць. Гурток опублікував «Руську Правду» 
(1792), «Книгу большому Чертежу» (1792), 
«Поучение» Володимира Мономаха (1793), 
«слово о полку Игореве» (1800) та багато інших 
джерел і творів15.

Джерельні та історіографічні видання гурт-
ка, більшість з яких після загибелі колекції 
О. Мусіна-Пушкіна перетворилися на першо-
джерела, супроводжувалися значним науковим 
апаратом (передмовами, коментарями, посилан-
нями, покажчиками, додатками), знаменуючи 
розвиток археографічної практики, осмислення 
історичної значущості джерел, водночас яскра-
во виражали окреслений вище ідейний комплекс 
суспільно-політичних та ідеологічних настроїв 
колективу, який був не лише науковим, але й за-
мкненим політичним об’єднанням. Однак, сво-
їми досягненнями в археографії, історіографії 
та джерелознавстві, активною участю у спра-
ві збереження та введення до обігу історичних 
пам’яток, гурток О. Мусіна-Пушкіна спонукав 
більш молоде покоління, яке на початку хіх ст. 
перейняло естафету антикварного руху, а з нею і 
накопичений досвід, до розшуку та дослідженню 
вітчизняних старожитностей.

Гурток графа М. Румянцева також був нео-
фіційним колективом. Він існував з 1811 р. до 
1826 р. Виникнення цього гуртка стало можли-
вим завдяки двом головним умовам. З одного 

боку – особистість самого М. Румянцева, міні-
стра закордонних справ і державного канцлера, 
який після відставки у 1814 р., маючи значні 
статки, вирішив присвятити свій час, зусилля 
та кошти науковій справі. З іншого –когорта ви-
датних дослідників, інтереси яких формувалися 
в період піднесення суспільної свідомості піс-
ля перемоги у Вітчизняній війні 1812 р. серед 
них – М. бантиш-Каменський, О. Малиновський, 
П. строєв, К. Калайдович, і. снєгірьов, О. Оленін, 
О. Єрмолаєв, О. Востоков, В. Анастасевич, 
В. берх, Ф. Аделунг, Ф. Круг, П. Кеппен та ін. 
саме завдяки цим ученим у діяльності гуртка 
визначилися філологічні, бібліографічні, лінгвіс-
тичні, всесвітньо-історичні інтереси. 

Центрами діяльності гуртка, крім двох сто -
лиць, були Гомель, Могильов, Полоцьк і Вільно. 
Окремі члени гуртка працювали на території 
україни, білорусі, Польщі й литви – і. Гри-
горович, М. берлінський, і. лобойко, К. Не-
забітаускас, с. станкевич, і. Данилович. З гурт-
ком співпрацювали й професори університетів 
За хідної Європи: В. Караджич, Е. Копітар, Й. До-
бровський, польські, чеські й словацькі дослід-
ники Й. лелевель, Є. бандтке, В. Ганка, П. Ша-
фарик та ін16. Таким чином, граф створив мережу 
співробітників гуртка у різних регіонах імперії й 
за кордоном.

Патріотичне зацікавлення й особисте захо-
плення науковими проблемами були головними 
мотивами меценатства М. Румянцева. Його ма-
теріальна підтримка стала основою об’єднання 
професійних учених, краєзнавців, технічних 
співробітників гуртка, стимулом їх співпраці, 
адже майже всі дослідження фінансово забезпе-
чувалися саме ним. За підрахунками В. Козлова, 
на наукові справи 55 членів гуртка граф витра-
тив більше 1 млн. рублів17. Завдяки матеріальним 
можливостям, зв’язкам, впливу, неабиякому ор-
ганізаторському таланту колишнього канцлера й 
стала можливою плідна евристично-дослідниць-
ка та едиційна робота гуртка, який був своєрід-
ною археографічною школою для більшості його 
учасників.

Найважливішими археографічними видан-
нями гуртка були «собрание государственных 
грамот и договоров» (1811–1894), «белорусский 
архив древних грамот» (1823), «Памятники рос-
сийской словесности хVіі в.» (твори Кирила 
Туровського, Даниїла Заточника, митрополита 
Никифора, Кирика Новгородця) у 1818–1820 рр. 
тощо18.

Аналізуючи особливості видавничої практи-
ки Румянцевського гуртка, зазначимо, що, попри 
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активну систематичну роботу в цій сфері, біль-
шість задуманих едиційних проектів залишила-
ся нереалізованою через різноманітні обставини 
того часу. Так, не вдалося опублікувати численні 
переклади, збірники документів (літописи, акти, 
твори іноземців, східні, візантійські та інші дже-
рела). На стадії збирання матеріалу зупинилися 
проекти, пов’язані з підготовкою лінгвістичних 
словників, спеціальних палеографічних, істо-
рико-географічних, хронологічних та інших до-
сліджень, краєзнавчих та регіональних студій. 
Проте, такі важливі джерела як Радзивилівський 
та іпатіївський літописи, «степенная книга», 
литовські статути, «Изборник святослава», до-
кументи Кенігсберзького архіву, литовської 
метрики та інші цінні пам’ятки ретельно опра-
цьовувалися членами гуртка і стали солідною 
потенційною базою для майбутніх досліджень. 
Члени гуртка зробили значний внесок у розро-
блення археографічної теорії та практики, по-
стійно удосконалюючи прийоми та принципи 
джерельних публікацій. Про високий рівень на-
укової роботи гуртка свідчать, наприклад, публі-
кації «собрания грамот» чи «белорусского архи-
ва», де ретельно відтворювався текст пам’яток, 
печатки оригіналів, написи на них, наводилися 
відомості про матеріал документів, місце їх збе-
рігання, географічний та іменний покажчики, 
палеографічні таблиці почерків різного часу, де-
тальні історичні коментарі19.

Передумовою широкої видавничої практики 
гуртка, звичайно, була значна евристична робота, 
яка пройшла еволюцію від пошуку документів у 
МАКіс до обстеження вітчизняних і закордон-
них архівів, вивчення археологічних пам’яток і 
збирання етнографічного матеріалу. В останні 
п’ять років існування гуртка пошуки велися у 
формі комплексних археографічних, археологіч-
них і етнографічних «польових» експедицій, які 
проводилися висококваліфікованими спеціаліс-
тами та передбачали обстеження всього корпусу 
пам’яток конкретного сховища. у цьому плані 
показові Підмосковна експедиція (1817–1820) 
К. Калайдовича і П. строєва, сибірська експеди-
ція (1817–1822) В. берха, Рязанська експедиція 
(1822) К. Калайдовича, серія експедицій у захід-
ні й південні регіони країни, в яких взяли участь 
декілька десятків вчених. Дослідники обстежи-
ли центральні сховища МАКіс, синодальної і 
Типографської бібліотек, Архіву старих справ, 
Публічної бібліотеки і бібліотек Академії наук, 
Ермітажу, Петербурзької духовної академії, а та-
кож до 130 регіональних державних, відомчих і 
приватних зібрань імперії. Десятки співробітни-

ків гуртка опрацювали (виявили, описали, скопі-
ювали) тисячі закордонних джерел з російської 
історії у більш ніж 40 сховищах Польщі, Швеції, 
Фінляндії, Данії, Голландії, Пруссії, Австро-
угорщини, Франції, Англії, італії20. Внаслідок 
такої діяльності близько півтисячі оригінальних 
слов’янських рукописів, десятки тисяч копій до-
кументів із вітчизняних і закордонних зібрань 
потрапили у колекцію М. Румянцева, у МАКіс, 
були включені в дослідження й публікації членів 
гуртка.

Під кінець життя граф мав найбільшу бібліо-
теку в Росії, що охоплювала 28,5 тис. книг, серед 
яких майже 1,5 тис. – російських, у тому числі 
213 стародруків. історичний відділ налічував по-
над 12 тис. томів. Рукописне зібрання (що нині 
зберігається у Відділі рукописів Російської дер-
жавної бібліотеки у Москві) включало понад 
700 назв. Нумізматичний кабінет лише давньо-
грецьких й східних монет мав 1,5 тис. одиниць, 
а етнографічна колекція зосередила предмети 
побуту, зброю, одяг і прикраси різних народів ім-
перії21.

Отже, за своїми масштабами, рівнем орга-
нізації та результатами антикварна діяльність 
Румянцевського гуртка перевершила усі попе-
редні подібні практики в Росії, створивши вели-
чезну джерельну основу для історіографічних, 
джерелознавчих, спеціальноісторичних студій. 
Комплексний характер збиральницької діяльнос-
ті гуртка (пошук актів, наративів, археологічного 
та етнографічного матеріалу), з переважною орі-
єнтацію на джерела політичної історії та історії 
культури до початку хVііі ст., на нашу думку, 
зумовлював специфіку видавничої роботи – її 
універсальність, серійність, систематичність, 
про блемність. Завдяки активній археографічній 
праці, що стимулювала евристичну діяльність, 
співробітникам М. Румянцева вдалося розшири-
ти традиційно відому на той час джерельну базу 
за рахунок фольклорного, літературно-публіцис-
тичного, лінгвістичного, археологічного матері-
алу, дипломатичних актів, давньослов’янських 
творів, західноєвропейських і східних пам’яток. 
Творчість гуртка заклала підґрунтя майбут-
ніх археографічних досліджень (передусім, 
Московського товариства історії та старожитнос-
тей російських (1804), Археографічної комісії 
(1834), Одеського товариства історії та старожит-
ностей (1839), які сприйняли та розвинули його 
досвід колективного вивчення минулого22.

своєрідним продовженням справи М. Ру-
мян цева стала антикварна практика таких відо-
мих вчених і колекціонерів як Федір Андрійович 
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Толстой (1758–1849), Олександр Дмитрович 
Чертков (1789–1858), Олексій сергійович уваров 
(1825–1884) та плеяди дослідників нового поко-
ління23.

Загалом діяльність гуртків О. Мусіна-Пушкіна 
та М. Румянцева свідчить про формування у дру-
гій половині хVііі – середині хіх ст. в освічених 
верствах російського суспільства широкого по-
ступу в напрямі розшуку, збирання, збереження й 
дослідження джерел вітчизняної історії. Це яви-
ще було складовою загальноєвропейського кон-
тексту (щоправда, в Європі цей напрям розвивав-
ся ще з хV ст.), виражаючи його провідні ідейні 
новації та тенденції розвитку. саме в цей час 
європейський антикварний рух здобув держав-
ну й суспільну підтримку, набув організаційних 
форм, створив науково-розроблені проекти, що 
зумовлювалося як загальним розвитком історич-
ної науки, так і комплексом суспільно-політич-
них, ідеологічних, наукових і культурних імпера-
тивів доби. Це було наслідком взаємопов’язаних 
тенденцій розвитку історичної науки в багатьох 
країнах тогочасної Європи, удосконалення мето-
дик історичного пізнання шляхом застосування 
критичних прийомів дослідження джерельного 
комплексу. Антикварний рух виконував важливі 
функції патріотичного виховання і просвітни-
цтва, розвитку суспільної свідомості й форму-
вання ідентичності, оновлення джерельної бази 
історичних досліджень, забезпечення історичних 
праць необхідним матеріалом, залучення нових 
методик і технологій у його публікації. Важливим 
рушієм у процесі збирання старожитностей було 
чітке усвідомлення цінності джерел як свідоцтв 
про минуле, розуміння необхідності збирання за 
можливості всіх пам’яток.

Антикварна робота, що здійснювалася на офі-
ційній або на приватній основах і багато в чому 
визначалася доступністю джерельних сховищ, 
мала певні особливості. урядові накази, розпо-
рядження, статути державних установ і орга-
нізацій, що передбачали евристично-едиційну 
практику, офіційні археографічні експедиції, 
реалізуючи важливі наукові потреби, разом із 
тим підпорядковувалися політичним та ідеоло-
гічними мотивам владних структур. Приватне 
колекціонування значною мірою конкурувало з 
офіційним «антикварством», не було настільки 
пов’язаним з урядовими інтересами та визна-
чалося особистими мотивами кожного збирача 
(сімейним вихованням, освітою, службовою ді-
яльністю, історичними захопленнями, бібліо-
фільством тощо). В умовах обмеженого доступу 
до фондів офіційних сховищ приватні зібрання 

заповнювали «джерельний вакуум», широко ви-
користовуючись в історичних студіях і стаючи 
невід’ємною частиною загального комплексу 
пам’яток.

Отже, антикварний рух другої половини 
хVііі – середини хіх ст., розвинувши й удо-
сконаливши свої головні форми, напрями та 
прийоми пізнання минулого, насправді посту-
пово перетворився на наукову археографічну 
практику, репрезентуючи її головні складові. 
Західноєвропейський антикварний рух став 
попередником і орієнтиром для подібної ді-
яльності у східній Європі та Російській імпе-
рії. Зародившись в італії хV ст., це явище най-
більш помітно розвинулося в Англії хVі ст. і 
Франції та Німеччині хVіі ст., ставши в епоху 
Просвітництва загальноєвропейським надбан-
ням і необхідною передумовою сцієнтизованої 
історії.

упродовж хVііі – початку хіх ст. однією з 
головних тенденцій розвитку європейської іс-
торіографії стає поступовий і складний процес 
трансформації антикварної діяльності у науко-
ву археографічну, а самих антикваріїв (знавців, 
критиків, видавців) – у авторів історичних тво-
рів, істориків і археографів у тогочасному розу-
мінні. Це було викликано формуванням нових 
критичних історичних студій і пов’язаним із цим 
поєднанням у творчості дослідника евристичної 
та аналітичної роботи, удосконаленням методик 
джерелознавчого аналізу, теоретизацією історі-
описання. Едиційна діяльність, яка визначалася 
евристично-дослідною роботою, сама стимулю-
вала колекціонування джерел та комплектування 
їх фондів, сприяючи зростанню усвідомлення 
необхідності побудови нової якості історичних 
досліджень.

Збирання, дослідження й публікація джерел 
російськими антикваріями стали взірцем і рів-
нем для українських істориків, сприяючи їх за-
лученню до подібної роботи з української старо-
вини. Не випадково А. Чепа мріяв про видання 
української «Древней вивлиофики», водночас 
розуміючи складність втілення цієї ідеї24. Окрім 
того, українські антикварії не могли не орієнту-
ватися на російських колег, оскільки деякі актив-
но співпрацювали з ними. Так, М. берлінський 
неодноразово зазначав у своєму щоденнику 
про зустрічі з М. Румянцевим, П. Кеппеном, 
В. Анастасевичем, К. Калайдовичем, про лис-
тування та обмін з ними власними досліджен-
нями25. Подібні інтелектуальні зв’язки мали 
А. Чепа, О. Шафонський, М. Маркевич та інші. 
Причому у джерелах не зустрічається якогось 
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протиставлення ідентичностей, а навпаки, укра-
їнські антикварії поєднували малоросійську 
ідентичність з загальноросійською, хоча, зви-
чайно, мали різні погляди на ключові аспекти 
вітчизняного минулого. Проте, через комплекс 
причин та обставин (зокрема, відсутність влас-
них академічної та видавничої інфраструктур 
нового типу гальмувала підготовку і розвиток 
відповідного інтелектуального середовища), у 
той час вітчизняними дослідниками колектив-
ний рівень так і не був досягнутий. Незважаючи 
на співпрацю окремих українських антикваріїв 
(М. берлінського, Є. болховітінова) з гуртком 
князя М. Румянцева, подібна організація колек-
тивного вивчення пам’яток минулого залишалася 
у перспективі і стала можливою лише в середині 
хіх ст. вже на офіційній основі. саме тоді був 
пройдений описаний нами процес трансформації 
«антикварства» у професійні наукові практики 
українськими дослідниками старовини.
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В статье освещаются особенности российской антикварной практики как имперского контекста подобного 
украинского явления второй половины XVIII – середины XIX ст. На примере антикварных кружков Н. Ру-
мянцева и А. Мусина-Пушкина раскрываются основные формы, направления, факторы и результаты деятель-
ности российских антиквариев, освещаются их интеллектуальные связи, определяются специфика и пути фор-
мирования и использования частных коллекций источников.

Ключевые слова: антикварное движение, собрание источников прошлого, Российская империя, Н. Румянцев, 
О. Мусин-Пушкин, неофициальный кружок.

The article highlights the specificity of the Russian antique practices as the imperial context of the similar Ukrainian 
phenomenon in the second half of the XVIII – in the middle of the XIX century. On the example of antique circles of 
M. Rumyantsev and A. Musin-Pushkin, the author depicts the basic forms, directions, factors and results of Russian 
antiquarians, highlights their intellectual connections, defines specificity and ways of creating and usage of private 
collections of sources.

Key words: the antiquarian movement, a collection of sources of the past, the Russian Empire, N. P. Rumyantsev, 
O. I. Musin-Pushkin, the informal circle. 
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ЖурнАЛИ «рАДянсьКА уКрАЇнА» тА «чЕрвонЕ сЕЛо»
20–30-х рр. хх ст. яК ДЖЕрЕЛо ДосЛіДЖЕння

ДіЛовоДствА в уКрАЇні (нА прИКЛАДі чЕрКАсьКоГо рЕГіону)

Подано огляд джерел, які стосуються вивчення діловодства 20–30-х років хх ст., проаналізовано публікації, 
присвячені діловодству в період районування в україні (на прикладі Черкаського регіону). 

Ключові слова: журнал, діловодство, сільська рада, техніка управління.

за ними в республіці тривав пошук оптималь-
ної структури адміністративно-територіального 
устрою. Відповідно до постанови Другої сесії 
ВуЦВКу 9-го скликання «Про сільські ради» 
(1925 р.) зазначено, що вона, в межах її компе-
тентності й в межах обслугованої нею території, 
є вищим органом влади1.

Такі зміни у системи управління сприяли під-
готовці секретарів сільських рад із питань ді-
ловодства. Вони виконували основну функцію 
у процесах документообігу. На той час постали 
великі труднощі з забезпеченням сільських рад 
відповідними фахівцями. Це призводило до по-
рушення вирішення багатьох питань у системі 
управління. На прохання працівників сільських 
рад на сторінках журналу «Червоне село» ство-
рили «сторінку секретаря сільради», де вміщу-
вали вказівки, листи, інструкції, статті, що сто-
сувалися раціоналізації діловодства та техніки 
управління.

Для підготовки секретарів та підвищення їх-
ньої кваліфікації були запровадженні курси з ді-
ловодства. Так, у статті В. Дубіва «Про курси се-
кретарів низового радапарату» (1925) зазначено, 
що на всеукраїнській нараді в справі радянського 
будівництва була постановлена вимога про вла-
штування курсів по всій україні. Їх у вигляді 
довготермінових, короткотермінових, шкільно-
го типу, 2–3-денних курсів-з’їздів улаштовувати 
на місцях. Добре підготовлених секретарів було 
обмаль. у кращому випадку були середньої під-
готовки діловоди, а в інших випадках – просто 
«напівписемні» діловоди. Основні завдання та 
обов’язки, що покладалися на секретаря сільра-
ди, висвітлювалися у «Підручнику з діловодства 
для сільрад», який видав НК Рсі сРсР. Це спри-
яло розробленню оргвідділом ВуЦВКу2 програ-
ми курсів для секретарів.

секретаріат та оргвідділ ВуЦВКу знайомили-
ся з діяльністю місцевих органів влади – губви-

Для вивчення історії діловодства періоду ра-
йо нування Черкаського регіону надзвичайно цін-
ни ми є журнали 20–30-х років хх ст. Тоді з’я в-
ля лися різні типи журналів, які задовольняли 
ін фор маційні потреби всіх верств населення. Во-
ни відбивали класову структуру суспільства. біль-
шість населення україни становили селяни, тому 
особлива увага приділялася селянській пресі. 

Період від 1924 р. відзначається національ-
ною політикою радянської влади, відомою під 
назвою «українізація». багато центральних і 
місцевих видань почали виходити українською 
мовою. Разом із журналами політико-інформа-
ційного характеру українська преса охопила 
різноманітні сфери культурного і господарсько-
го життя, зокрема раціоналізації діловодства в 
процесах управління. Цьому приділили належну 
увагу «Радянська україна» та «Червоне село».

Типовою рисою радянського управління в 
20–30-х роках була повільна активізація роботи 
низових ланок, передання їм низки оперативних 
функцій. Одним із важливих завдань у процесах 
управління постало питання з організаційно-ме-
тодичного керівництва діловодством. 

Проблеми раціоналізації діловодства в украї-
ні, особливо питання його вдосконалення, від 
початку 1925 р. дуже широко почали висвітлюва-
тися на сторінках журналу «Радянська україна» 
(орган Президії Верховної Ради уРсР і журналі 
«Червоне село» (видання ВуЦВК). Їхнім завдан-
ням було охопити теорію і практику радянського 
будівництва в україні, висвітлювати діяльність 
центральних і місцевих органів влади. Вони міс-
тили нормативні акти, відомості про кадрові змі-
ни в радянському апараті.

Згідно із постановою іх Всеукраїнського 
з’їзду рад від 3 червня 1925 р. губернії ліквідува-
лись. Передбачався перехід від чотириступеневої 
системи управління (губернія–повіт–волость–
село) до триступеневої (округ–район–село). З 
метою посилення управління місцевими орга-
нами влади, підвищення ефективності контролю © Інна Отамась, 2015
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конкомів та окрвиконкомів – через складені ними 
протоколи засідань президій та пленумів. Проте 
ці протоколи надходили у більшості випадків не-
своєчасно, до того ж часто були складені так, що 
використовувати їх було неможливо.

Тому в обіжнику № 15 від 1925 р. «Про пра-
вильне складання протоколів виконкомів» 
Президія ВуЦВКу пропонувала:

у графі протоколу «слухали» подавати корот-
ко зміст справи, яку розв’язує виконком;

в графі «ухвалили» подавати точний повний 
текст ухваленої постанови в тій редакції, в якій її 
слід виконувати;

текст обов’язкових постанов, що їх видає ви-
конком, повністю вміщувати в протокол;

протоколи надсилати до ВуЦВКу в трьох при-
мірниках не пізніше трьох днів після засідання, 
зазначивши на протоколі дату надсилання;

надсилати до ВуЦВКу всі обіжники, які ви-
даються від імені губвиконкому;

додавати до протоколів матеріали дев’яти до-
повідей тощо3.

Питання про правильну постановку єдиної 
сис теми діловодства набуло вагомого значен-
ня після ліквідації губерній. Так, наприклад, 
А. Двор цов у 1925 р. написав, що оргвідділ 
ВуЦВКу разомі з держапаратом НКРсі почали 
розробляти заходи щодо розроблення системи 
правильної постановки діловодства. секретарям 
із різних куточків україни було запропонова-
но надсилати до редакції журналу свої пропо-
зиції з цього питання 4. секретар із Кам’янки 
Заболотний запропонував, щоб оргвідділ 
ВуЦВКу разом із секретарями окрвиконкомів та 
завідувачами окрвідділів ОВК, іншими представ-
никами склали певну систему діловодства, яка б 
була єдиною, і яку б всі однаково зрозуміли і по-
тім проводили в життя у себе на місцях. у впро-
вадженні такої системи діловодства мало значен-
ня скликання нарад робітників не знизу до гори, 
а навпаки5. секретар Червоно-Кам’янського 
РВК Кременчуцької округи Т. скарик у листі до 
журналу писав, що діловодство необхідно орга-
нізовувати на належному рівні, оскільки воно 
не скрізь велося добре. у сільрадах Червоно-
Кам’янського району Кременчуцької округи спо-
стерігалося невиконання розпоряджень вищих 
органів влади, що набувало хронічного харак-
теру. Не краще було організоване діловодство 
в деяких райвиконкомах. Частина його, що сто-
сувалася реєстрації документів, провадилася за 
старими правилами. Це призводило до великої 
втрати часу, коли треба було отримати довідку 
про рух листування. Не зазначався час виконан-

ня та передавання документів. Автор пропонував 
організаційно-інструкторському відділу (далі 
– оргінстр) ВуЦВКу негайно видати порадника 
про однакове діловодство для всіх райвиконкомів 
і сільрад з тим, щоб з нового року можна було 
розпочати діловодство за єдиною системою6.

Наступний крок щодо поліпшення роботи 
апарату управління висвітлено у статті «Про 
оргроботу в низовому радянському апараті» 
(1925 р). у жовтні місяці комісія Раднаркому 
усРР перевірила роботу низових радянських 
органів: бузівську й сабодашівську сільради 
Жашківського району уманської округи та інші. 
Наслідки цієї перевірки обговорили на спільних 
засіданнях комісії Раднаркому й відповідних пре-
зидій місцевих органів влади. Передусім конста-
тували, що від часу переведення на триступеневу 
систему управління значно посилилось керівни-
цтво з боку вищих органів низовими установами 
та покращав зв’язок між ними. Округи давали 
лише вказівки загального характеру. Це – перша 
хиба, яку відзначила комісія. Адже вони повинні 
надавати конкретні вказівки, як саме провести ту 
чи іншу роботу, зокрема, і сільрад. Резолюції в 
протоколах сільрад мали загальний характер. З 
приводу доповідей, що виголошувалися на їхніх 
засіданнях, здебільшого ухвалювалось – «при-
йняти до відома». Окремо стояло діловодство 
в загальних сільрадах. Щоб знайти документ, 
секретареві доводилося витрачати безліч часу. 
Реєстраційні книжки не впорядковані і несво-
єчасно доставлялися сільрадам. Номенклатура 
справ діловодства в сільрадах є не лише різною в 
різних районах, а навіть в одному районі.7

у 1926 р. Всеукраїнська оргнарада при 
ВуЦВКу, що відбувалася в січні, затверди-
ла нову систему загального діловодства рай-
виконкомів і сільрад, яку розробив оргвідділ 
ВуЦВК та НКРсі. На підставі цього підготов-
лено «Підручник діловодства РВКів і сільрад». 
Пропозиції з використання підручника пропо-
нувалося надсилати оргвідділові ВуЦВК і від-
ділові поліпшення держапарату НКРсі. На їх-
ній підставі, в разі потреби, розглядали зміни й 
поправки щодо змісту підручника, які сприяли 
запровадженню єдиного діловодства при широ-
кій підтримці колективів радапарату. уніфікація 
системи діловодства в низовому радапараті від-
кривала можливість організувати правильну за-
готовку потрібних книжок, бланків, що значно 
зменшувало витрати на діловодство. Цю справу, 
згідно з постановою президії ВуЦВКу, вже ор-
ганізовували в укроргбуді при НКРсі. Одним із 
найголовніших заходів щодо поліпшення діло-
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водства та підвищення кваліфікації робітників 
низового апарату залишалася організація курсів. 
Це відзначив М. Пушков у статті «Діловодство 
низового радапарату»8. Оргінстр ВуЦВКу розро-
бляв програму курсів для секретарів сільрад, які 
потребували грамотних і технічно підготовлених 
працівників. сюди входило вивчення постановки 
діловодства і звітності сільради. Це відображено 
у статті А. Мейєна «Обсяг і завдання курсів се-
кретарів сільрад» (1926 р.)9.

у листі до журналу «Червоне село» у 1926 р. 
В. Панченко про користь курсів писав так: «Наш 
окрвиконком подбав про те, щоб для секретарів 
сільрад провести місячні курси при окрвиконко-
мі. Нас з 23-х районів було 100 секретарів. За мі-
сяць заслухали 156 лекцій з усіх галузей роботи. 
Після закінчення курсів були іспити. Тепер я по-
вернувся на село. Всякі питання, з якими зверта-
ються до мене селяни, мені легше вже розв’язати, 
чим то було раніше. хай потурбуються й інші ок-
рвиконкоми про підвищення кваліфікації секре-
тарів сільрад»10.

Це ж питання було розкрите у статті В. Дубіва 
«Як впорядкувати діловодство сільради» (1926). 
Він відзначив, що оргінстр ВуЦВКу та відділ по-
ліпшення держапарату НКРсі усРР розробляли 
нові форми діловодства для райвиконкомів та 
сільрад, ухвалені всеукраїнською оргнарадою 
та затверджені президією ВуЦВК. Діловодство 
встановлювалося як обов’язкове по всій україні 
і таким чином досягалося одноманітності. 
Запропоновано кожному секретарю розповідати 
про свої досягнення в цій справі своїм товари-
шам із інших сільрад, порадитися з ними на сто-
рінках «Червоного села»11.

Порушувалося питання щодо постачання 
сільрад законодавчими матеріалами, про те, як 
систематизувати їхні матеріали та користувати-
ся ними. у статті В. Дубіва «Як упорядкувати 
законодавчі матеріали?» (1926) вказувалося на 
«Підручник діловодства», в якому на відповідній 
сторінці надруковано номенклатуру справ сіль-
ради. Нею повинні керуватися для систематиза-
ції законодавчих актів12.

у статті В. Абера «Про працю сільзагсів» 
(1926) подано роз’яснення, як вести книжки, 
куди вписують акти громадянського стану: писа-
ти однією мовою – українською; посвідчення, які 
видаються громадянам, виписувати двома мова-
ми: українською і російською, тому що населен-
ня проживає на території україни і державною 
мовою є українська; російська мова в посвідчен-
нях потрібна при зносинах з союзними республі-
ками13.

у статті А. Павлова «Нотаріяльне діловод-
ство в сільрадах» (1926) викладені вимоги щодо 
оформлення нотаріального документа. Тут же 
зазначено: «Документом називається будь-який 
папір офіційного чи ділового змісту, як ось: по-
свідчення, довіреність, заява, статут, довідка, 
розписка, зобов’язання. Документами називають 
також і копії цих паперів»14.

у листі дописувача під криптонімом Ю. Е. із 
уманщини «Про селищні ради» писалося про 
умови праці селищної ради м. Тального, орга-
нізованої 20 березня 1926 р.: «секретарю до-
водиться для налагодження та ознайомлення 
з роботою віддати максимум часу. Крім цього, 
через те, що наша рада національна, необхідно 
всю роботу вести двома мовами: єврейською та 
українською, що ще більш ускладнює роботу, бо 
наша рада обслуговує українців, євреїв та інших 
мешканців містечка»15.

у статті В. Дубіва «Чи повинні секретарі сіль-
рад писати заяви для селян» говорилося про те, 
що секретарі є найсвідоміші і найбільш грамот-
ні представники влади на селі. Якщо підходити 
до справи з громадського боку, то стане ясно, що 
секретарі сільрад зобов’язані допомагати селян-
ству 16.

у кореспонденції дописувача під криптонімом 
В. Д. «листування з читачами» (1926) відзначе-
но, що товариш Циб із села хрести на Черкащині 
повідомив, що «праці в сільраді з кожним роком 
більшає й тому обмежити час роботи в ній не-
можливо»17.

у статті М. берестенко із Черкас «Що дали 
черкаські курси для секретарів сільрад» (1927) 
говорилося про те, як Черкаський окрвиконком 
організував в окрузі курси для перепідготовки 
секретарів сільрад. Основні вимоги, які ставили-
ся перед діловодами, це отримання теоретичних 
та практичних знань з організаційно-розпорядчої 
документації. На курси зарахувалися працівни-
ки, які не працювали на посаді секретаря, оскіль-
ки на теренах округа не вистачало достатньо під-
готовлених фахівців із діловодства. Підготовчі 
курси проводилися згідно з програмою оргінстру 
ВуЦВКу, що складала 155 годин для 100 осіб. 
Діловодство викладали працівники оргінстру. 
Після закінчення курсів комісія у складі завід-
увача орінстру окрвиконкому організовувала 
перевірку курсантам щодо засвоєння програми 
курсів. Позитивна оцінка підготовки курсантів 
окрвиконкомом сприяла виділенню у бюджет ко-
штів на наступні курси в окрузі. Автором зазна-
чено, що курси коштували дорого для округу, але 
робота секретарів покращувалася після курсів. 
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Добрі наслідки підготовки секретарів сільрад в 
окрузі вважались вартими витрат на курси18.

у листі Омельяна «Що перешкоджає нор-
мальній праці» (1927) із Гельмязівської сільради 
на Черкащині, зазначено, що техапарат склада-
ється з секретаря і діловода, до жовтня місяця 
був у штаті ще й заступник голови, але в новому 
операційному році райвиконком зняв його, через 
це робота відразу підупала19.

у статті бондара «Трьохденні курси-пленум 
секретарів сільрад» повідомлялося про курси се-
кретарів сільрад Київського ОВК. Відмічалося, 
що найбільшу увагу приділено курсу діловод-
ства, який викладався майже 7 годин, тоді як ін-
шим дисциплінам приділялося лише 2–3 години. 
Після закінчення лекцій курсанти ставили різні 
запитання. На першому місці серед них стосува-
лися курсу з організації радапарату – 98, на дру-
гому місці: діловодство – 39 питань. Це поясню-
валося тим, що новий склад секретарів був мало 
ознайомлений з організацією радапарату і його 
роботи, що з нею секретарям сільрад доводилося 
найбільше стикатися. Курси проходили 3 дні20.

і. Чорнолуцький інформував про курси (на-
ради) секретарів сільрад Оратівщини (1927) з 
уманської округи. Підвищення кваліфікації се-
кретарів сільрад уже давно порушувалося у РВК, 
бо добра праця їх залежала від того, як розумі-
ються вони в доручених їм справах. Нарада від-
бувалася два дні. За програмою секретарі повинні 
були вивчити положення про сільраду, ознайоми-
тися з організацією їхніх засідань, комісій та фор-
мами й методами підготовки до доповідей на них, 
з плановістю роботи в сільраді, діловодством 
тощо. Практика проведення двохденних нарад за-
свідчила надзвичайну корисність їх21.

у публікації «Завічні курси секретарів сіль-
рад» (1927) повідомлялося, що головполітосвіта 
Наркомосу україни разом з оргінстром ВуЦВКу, 
НК Рсі і Всеукраїнським комітетом спілки 
радторгслужбовців тепер опрацьовує питання 
відкриття заочних курсів для перепідготовки 
секретарів сільрад. Вони мають на меті дати се-
кретареві сільради потрібні знання, щоб він міг 
підвищити свою кваліфікацію, не відриваючись 
від роботи. Для цього ці курси мали організовува-
тися у вигляді 2-х тижневих лекцій і практичних 
завдань до них із усіх напрямів роботи сільради. 
Програма їх передбачалася така: 1) політдисци-
пліни; 2) радянське будівництво і практика робо-
ти в сільраді; 3) українська мова (викладатимуть-
ся елементарні знання з української граматики з 
тим, щоб навчити секретаря сільради правильно 
і грамотно писати, складати відповідні папери та 

ін.; 4) техніка роботи (надавалися лекції про ді-
ловодство). Курси розраховані на 6 місяців. Після 
закінчення їх курсант отримував відповідне по-
свідчення від Наркомосу і оргінстру ВуЦВКу. 
Навчатися на них могли усі секретарі і робітники 
сільрад та РВК, а також селяни, наймити, бідня-
ки, середняки, члени профспілок тощо. Вони по-
винні вміти читати, писати, рахувати та ін. Курси 
були платні і коштували 3 крб22.

у статті В. Дубіва «Про секретаря сільради» 
(1928) зазначалося, що від секретаря, який керує 
апаратом органу, виконує всю технічну роботу, в 
значній мірі залежить залучення до практичної 
участі в його діяльності всіх членів. секретар 
сільради має лише технічно оформляти роботу 
сільради. Робота з діловодства не складна і не 
забирає багато часу. Проте його дії треба раці-
оналізувати і спрощувати. Про раціоналізацію і 
спрощення роботи сільради, у тому числі його 
секретаря, весь час дбають відповідні органи 
радянської влади, зокрема, НК Рсі. спрощення 
діловодства й рахівництва, скорочення звітності, 
заведення подвірних книжок – все це робилося, 
щоб полегшити працю секретаря сільради23.

М. Пушков у статті «Про поліпшення і спро-
щення діловодства в райвиконкомах і сільрадах» 
(1928) писав, що загальне діловодство райвикон-
комів і сільрад до останнього часу не випадало 
з поля уваги практичних робітників низового 
радянського апарату, вони зосереджувалися на 
системі реєстрації вхідних і вихідних паперів. 
Двобічний комбінований журнал на реєстрацію 
паперів, рекомендований у підручнику з діловод-
ства для РВК і сільрад, мав дефекти. Його заміне-
но однобічним комбінованим журналом. у ньому 
зменшено число граф. Пропонувалося розробити 
трафаретні форми, які здешевили б і поліпшили 
працю, порушувалося питання про стандартиза-
цію устаткування для сільрад24.

б. Чернов у статті «Вже підучилися» (1928) 
писав, що від видання положення про розширен-
ня прав міських рад робота сільрад надто усклад-
нилися, бо останні набули нових досі їм незна-
них функцій, і це спричинило те, що чимало їх 
секретарів відразу відчули непідготовленість до 
роботи. Зауваживши це, Кременчуцький окрви-
конком вирішив організувати для них місячні 
окружні курси. На курсах читалися лекції, вели-
ся розмови індивідуальні та групові, виконували-
ся окремі завдання. Отже, курсанти працювали й 
самостійно. Закінчивши курси, Кременчуцький 
окрвиконком звернувся до РВК з листом, в якому 
зазначив, як належить використовувати курсан-
тів. Вони мали право після відповідних настанов 
працювати на посаді діловода25.
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у статті с. Кондратенко «Раціоналізаторське 
оргбюро при секції робітничо-селянської ін-
спекції» (1929) відзначено, що за основу раці-
оналізаторської роботи на харківщині взято 
постанову XVI партконференції про підсумки і 
найближчі завдання боротьби з бюрократизмом. 
Раціоналізація зачепила оперативне і протоколь-
не діловодство райвиконкому і сільрад. Перед 
моментом раціоналізації в райвиконкомі і його 
відділках була карткова система реєстрації лис-
тів, а в сільрадах їх реєстрували в комбінованому 
журналі. ставилося завдання спростити або ціл-
ком позбутися записів. Порушувалося питання 
про створення єдиного органу – раціоналізатор-
ського організаційного бюро при секції Рсі, його 
мав очолювати працівник, практично обізнаний 
із справами раціоналізації26.

Відповідно до постанови ЦВК і РНК сРсР від 
23 липня 1930 р. і ВуЦВКу і РНК уРсР від 2 ве-
ресня 1920 р. на території української РсР окру-
ги було ліквідовано і здійснено перехід на дво-
ступеневу систему управління «центр–район». 
у статті с. Рогатого «Паперове керівництво за 
матеріалами бригад НК Рсі» (1931) зазначено, 
що після ліквідації округів райвиконкоми пере-
творилися на справжніх керівників господар-
ського й соціально-культурного будівництва. 
Райвиконкоми виконували директиви партії і 
уряду, керуючи, регулюючи та пов’язуючи ро-
боту всіх районних державних, кооперативних і 
громадських установ та організацій27.

Дворівнева система управління «район–
центр» проіснувала недовго. уже в 1932 р. регі-
ональний рівень системи адміністративно-тери-
торіального устрою було відновлено у вигляді 
областей. IV позачергові сесії ВуЦВКу хіі скли-
кання 9 лютого 1932 р. прийняли постанову про 
створення на україні областей.

Підсумком цієї реформаторської лихоманки 
стало фактично повернення системи адміністра-
тивно-територіального устрою уРсР до систе-
ми, яка діяла до 1917 р.

1917 1932

Губернія Область

Повіт Район

у статті автора під криптонімом Р. Є. «На ла-
годити діловодство в сільрадах» (1935) розпові-
дається про проведення конкурсу на культурну 
сільраду в деяких областях усРР, оскільки  вва-
жали, що діловодство повинно займати належне 
місце, а також у сільрадах повинні чітко визна-

чати діловодів, що відповідатимуть за діловод-
ство28.

О. Міщенко у кореспонденції «Техніка робо-
ти по перевірці виконання» (1939) вказав, що в 
україні для контролю за виконанням доручення 
на кожну справу заводилися: контрольні картки, 
книги реєстрації, зошити, щоб постанови й рі-
шення в кожній справі не залишались на папері, 
а вчасно виконувалися29.

у статті «Діловодство в сільській раді» і. При-
стансков (1939) писав, що у здійсненні сільрада-
ми постановлених перед ними великих завдань 
щодо обслуговування трудящих значну роль ві-
діграє правильна постановка діловодства. Тут 
не можуть бути просто «папірці», як їх часто на-
зивають. Директиви, листи райвиконкому, заяви 
трудящих, протокол та інше – все це державні до-
кументи. Вони потребують відповідного оформ-
лення, своєчасного реагування, належного збері-
гання. На досвіді багатьох сільських рад можна 
відзначити, що правильній постановці діловод-
ства ще не приділяють достатньої уваги. Кожний 
її секретар веде діловодство на свій власний роз-
суд, часто порушуючи елементарні правила30.

Таким чином, огляд публікацій показує, що 
в 1920–1930-ті роки був накопичений певний 
фактичний матеріал у журналах «Радянська ук-
раї на» та «Червоне село», який висвітлював 
орга нізацію діловодства в Черкаському регіоні. 
слід відзначити, що одним із важливих завдань 
у процесах управління системи адміністративно-
те риторіального устрою в Черкаському регіоні у 
1920–1930-ті роках було забезпечення організа-
ційно-методичної підготовки діловодів. 
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The article views the sources related to the study of records management in 20–30-ies of the twentieth century 
and analyses publications dedicated to the records management during zoning period in Ukraine (at the example of 
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історИК-Архівіст А. КЕнтіЙ:
ЖИттЄвИЙ ШЛях тА основні нАпрямКИ ДіяЛьності

Висвітлено життєвий шлях історика, архівіста Анатолія Вікторовича Кентія, оглянуто його внесок у роз-
виток архівної справи, дослідження Другої світової війни (1939–1945 рр.), національно-визвольних змагань 
міжвоєнного та повоєнного періодів (1920–1950-х рр.), партизанського руху, історії Організації українських 
націоналістів, української повстанської армії.

Ключові слова: А. Кентій, архівіст, Центральний державний архів громадських об’єднань україни (ЦДАГО 
україни), Друга світова війна, партизанський рух, Організація українських націоналістів, українська повстансь-
ка армія.

вить за мету, спираючись на архівні документи, 
що зберігаються у Центральному державному 
архіві громадських об’єднань україни (далі – 
ЦДАГО україни), та інші джерела здійснити 
узагальнююче дослідження життєвого шляху, 
визначити основні напрями діяльності, розкрити 
найцінніші складові наукової спадщини та склас-
ти шану знаному архівісту, історику і наставнику.

Народився Анатолій Вікторович 12 квітня 
1937 р. у Києві у родині службовця. Його бать-
ко – Кентій Віктор Андрійович був чемпіоном і 
рекордсменом сРсР, уРсР, членом товариства 
«спартак» у місті Києві з кінного спорту, учасни-
ком трьох воєн: Першої світової, громадянської 
та Другої світової. З фронтів останньої він так і 
не повернувся. – мобілізований у липні 1941 р., 
зник безвісти у січні 1944 р. Мати – Катерина 
Гаврилівна в роки окупації Києва і важкий піс-
лявоєнний час самотужки виховувала двох дітей 
і змогла дати їм гідну освіту (старша донька – 
любов стала педагогом)1.

у 1955 р. після закінчення середньої школи 
№ 155 м. Києва Анатолій Вікторович деякий 
час працював учнем слюсаря на Молотовському 
райпромкомбінаті м. Києва. З липня 1956 р. до 
серпня 1959 р. проходив службу в Радянській 
армії, у тому числі в одному із підрозділів вій-
ськово-повітряних сил на космодромі байконур 
(Казахстан). Демобілізувавшись з армії, він дея-
кий час працював слюсарем на заводі ім. Артема 
у Києві. Передчуття нового часу, обумовленого 
змінами у суспільно-політичному житті краї-
ни та розвитком науково-технічного прогресу, 

становлення україни як незалежної демо-
кратичної держави, формування громадянського 
суспільства потребує вивчення і використання 
історичного досвіду. у його дослідженні значну 
роль відіграє персоналістика, що передбачає сту-
діювання біографій видатних постатей. Подібні 
наукові розвідки дають можливість проаналі-
зувати найрізноманітніші аспекти вітчизняної 
історії крізь призму діяльності конкретних осо-
бистостей, об’єктивно оцінити внесок кожного у 
становлення та розвиток країни.

До кола провідних фахівців, які залишили 
помітний слід у галузі вітчизняного архівознав-
ства та дослідження історії Другої світової війни 
(1939–1945), національно-визвольних змагань 
міжвоєнного та повоєнного періодів належить ви-
датний архівіст та історик Анатолій Вікторович 
Кентій. Він залишив значну та багатогранну на-
укову спадщину з питань методики архівної ро-
боти, проблем радянського партизанського руху, 
історії Організації українських націоналістів та 
української повстанської армії. Його науковий 
доробок складають понад 80 ґрунтовних роз-
відок та публікацій, які привертають увагу до-
слідників викладенням теоретичного матеріалу, 
насиченістю фактичними даними, актуальністю 
думок та трактувань.

Виходячи з цього, стає зрозумілою актуаль-
ність всебічного дослідження й осмислення 
місця і ролі особистості А. Кентія в загальній 
картині розвитку архівознавства та історичної 
науки в цілому. Наукова новизна питання, пору-
шеного у статті, зумовлена тим, що його життє-
вий шлях та діяльність досі не були предметом 
спеціальних досліджень. Відповідно автор ста- © Анжела Іщук, 2015
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любов до історії пробудили в душі юнака жагу 
до наукових досліджень, тому у 1962 р. він 
вступив на заочне відділення історичного фа-
культету Київського державного університету 
ім. Т. Шевченка, який закінчив у 1968 р. із від-
знакою.

Подальше своє життя Анатолій Вікторович 
присвятив архівній справі, працюючи на на-
укових і керівних посадах в державних архівах 
та Головному архівному управлінні при Раді 
Міністрів уРсР.

Архівну діяльність він розпочав у 1966 р. 
на посаді старшого наукового співробітника 
Центрального державного історичного архіву. 
у той час зусилля архівістів спрямовувались на 
розбудову та реформування архівної системи, 
зміцнення матеріально-технічної бази архів-
них установ, впровадження нових технологій 
зберігання документів, розвиток видавничої ді-
яльності архівів, вихід українських архівістів 
на міжнародну арену2. Обіймаючи посади стар-
шого інспектора організаційно-методичного 
відділу (1968–1970) та помічника начальника 
(1970–1979) Архівного управління (з 1974 р. – 
Головне архівне управління), А. Кентій наполе-
гливо працював над поставленими завданнями. 
Зокрема, був одним із авторів-упорядників пер-
шого в нашій країні довідника «Державні архіви 
української РсР» (К., 1972)3. Коли в Головархіві 
з метою вирішення актуальних питань розвитку 
архівної справи було створено Колегію, він дея-
кий час був її секретарем.

Протягом 80-х років минулого століття 
А. Кентій працював у секторі партійного ар-
хіву інституту історії партії при ЦК Компартії 
україни – філіалу інституту марксизму-ленініз-
му при ЦК КПРс: з 1980 р. – інструктором, а з 
вересня 1989 р. – старшим науковим співробітни-
ком. Його висока фахова кваліфікація особливо 
яскраво проявилась у вирішенні питань науково-
методичного керівництва партійними архівами 
обкомів КПу та вдосконалення описування ар-
хівних документів, зокрема українського штабу 
партизанського руху4 тощо.

у буремні 90-ті роки, після здобуття україною 
незалежності, А. Кентій активно займався пи-
таннями приймання на державне зберігання над-
звичайно важливих документів з поточного ар-
хіву ЦК КПу, що відображали історію україни 
1985–1991 рр. Він входив до складу однієї з ро-
бочих груп спеціалістів із приймання фондів ар-
хіву ЦК КПу5, який відповідно до указу Президії 
Верховної Ради від 27 серпня 1991 р., переходив 
у підпорядкування Головного архівного управ-

ління при Кабінеті Міністрів україни, а також 
був членом експертної комісії з визначення нау-
ково-історичної та практичної цінності докумен-
тів поточного діловодства ЦК КПу6.

Перебуваючи на посаді головного зберіга-
ча фондів (з жовтня 1991 р.) ЦДАГО україни, 
Анатолій Вікторович працював над реалізацією 
першочергових завдань, що постали перед ново-
створеною архівною установою і полягали в інте-
груванні партійного архіву до системи державних 
архівів україни. Для цього проводилось суцільне 
перевіряння наявності особливо цінних докумен-
тів та повне, відповідно до правил роботи держав-
них архівів, упорядкування документів поточного 
діловодства ЦК КПу; забезпечення широкого до-
ступу дослідників до документів7; перехід на нові 
форми обліку та планово-звітної документації 
державних архівів8 тощо. Під його головуванням 
пройшли перші засідання експертно-перевірної 
комісії ЦДАГО україни9. Він доклав багато зу-
силь щодо посилення заходів із забезпечення збе-
реженості документів Національного архівного 
фонду (далі – НАФ) в архіві10, організації робіт 
із розсекречення документального масиву партій-
них і комсомольських органів11.

Повернувшись на роботу в Головне архівне 
управління при Кабінеті Міністрів україни, де у 
1992–1997 рр. обіймав посаду начальника відділу 
зберігання та обліку Архівного фонду україни, 
А. Кентій продовжував займатися проблемами 
забезпечення збереженості архівних документів 
та вдосконалення ведення облікової документа-
ції на загальногалузевому рівні. На той час ці 
питання набули актуального характеру, оскільки 
завершувався процес приєднання колишніх пар-
тійних архівів до системи державних архівних 
установ, проводилось передавання  архівних до-
кументів Комітету державної безпеки україни до 
державних архівів, здійснювались перші кроки у 
напрямку повернення документів національного 
архівного надбання або отримання їх копій. З ме-
тою посилення організаційних засад роботи з по-
вернення документів у Головархіві було створено 
відомчу комісію з визначення документів з істо-
рії україни, що зберігаються в архівах Російської 
Федерації, до складу якої входив й А. Кентій12. 
Глибоке вивчення ним фактичного стану збере-
женості документів НАФ та багаторічний фа-
ховий досвід дозволили йому сприяти погли-
бленню нормативно-методичного забезпечення 
відповідного напряму та здійснення комплексу 
практичних заходів, таких як: поліпшення умов 
зберігання документів, посилення надійності й 
безпечності експлуатації будівель, споруд та ін-
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женерних мереж; удосконалення вимог до контр-
ольно-пропускного режиму, протипожежного 
захисту в держархівах тощо. До незаперечних 
заслуг А. Кентія належить розробка «Методика 
і критерії виявлення і включення унікальних до-
кументальних пам’яток Національного архівно-
го фонду україни до Державного реєстру наці-
онального культурного надбання», яка побачила 
світ у 1998 р.

Наприкінці 1990-х років Анатолій Вікторович 
повернувся в ЦДАГО україни, де пропрацював 
останні роки свого життя (1997–2010). За його 
безпосередньої участі підготовлено путівник по 
фондах ЦДАГО україни, розпочато виявлення 
унікальних документів у фондах архіву.

у 2003 р., після звільнення з посади головно-
го зберігача фондів ЦДАГО україни у зв’язку 
із досягненням граничного віку, досвідчений 
архівіст залишається працювати в архіві й усі 
свої зусилля та помисли зосереджує на науковій 
праці. саме в цей період йому найбільш успіш-
но вдається поєднувати архівну роботу із ґрун-
товними історичними дослідженнями. Протягом 
2001–2009 рр. він впорядкував і описав окремі 
фонди партизанських з’єднань та загонів періоду 
Великої Вітчизняної війни (Ф. 75, 76, 116, 128, 
274); документи науково-дослідної та видавничої 
діяльності інституту історії партії при ЦК КПу 
за 1946–1988 рр. (Ф. 39, оп. 12); особовий 
фонд командира Чернігівського партизансько-
го з’єднання, державного та громадського діяча 
О. Федорова (Ф. 326); документи Громадського 
об’єднання «Народний Рух україни» (Ф. 270) 
тощо.

Проте взірцем вдалого симбіозу певних рутин-
них дій повсякденної архівної справи та яскра-
вих відкриттів відомого науковця є здійснення 
ним наукового впорядкування колекції докумен-
тів «український музей в Празі» (Ф. 269). Через 
низку причин, зокрема – безсистемний характер 
побудови здавального опису; невірні відомості в 
анотаціях; незадовільний фізичний стан та на-
явність чималої кількості документів зі швидко 
згасаючими текстами; значну кількість докумен-
тів, складених іноземними мовами, необхідність 
ідентифікації фондозасновників – установ і осіб, 
роботи з упорядкування документів затягнулись 
на роки. Енциклопедичні знання з історії визволь-
них змагань 1917–1920 рр., життя та діяльності 
української еміграції, її діячів у 1920–1941 рр., 
аналітичне мислення, наполегливість, терпіння 
та просто вдача стали у нагоді в роботі з атрибуції 
документів. Враховуючи форми звертання авто-
рів до своїх кореспондентів, псевдоніми, особли-

вості почерків, реквізити на конвертах та пошто-
вих листівках, а також проведений ґрунтовний 
аналіз змісту документів дозволили А. Кентію 
здійснити, без перебільшення, відкриття у галу-
зі вивчення епістолярної спадщини української 
еміграції. у процесі наукового опрацювання 
були виявлені та ідентифіковані листи Голови 
Проводу ОуН Є. Коновальця, секретаря Проводу 
українських націоналістів В. Мартинця13; листи 
Голови Директорії і Головного отамана військ 
уНР с. Петлюри до колишніх діячів уНР – відо-
мих українських громадсько-політичних діячів 
К. Мацієвіча та В. садовського, які брали актив-
ну участь у суспільно-політичному житті україн-
ців за кордоном. Про досягнуті результати прове-
деної наукової роботи, її особливості і проблеми 
А. Кентій розповів у 2001 р. на сторінках жур-
налу «Архіви україни» у статті «Комплекс лис-
тів с. В. Петлюри у фондах ЦДАГО україни»14. 
Аналізуючи зміст листів, історик навів пророчі, 
на його думку, слова с. Петлюри: «боюсь я, що 
коли ми не знайдемо в собі сил організаційних 
для цього, – то майбутні події пронесуться хур-
товинами над нашою нещасною землею і ми не 
в силі будемо ні спинити їх, ні використати в 
наших інтересах»15 і зробив невтішний висно-
вок, що остання крапка в національно-держав-
ницьких змаганнях українського народу навряд 
чи може бути поставлена16. Проте, не втрачаючи 
природного оптимізму, вчений щиро сподівався, 
що виявлене ним унікальне історичне джерело з 
новітньої історії україни стане в нагоді не тільки 
широкому загалу дослідників, а й сучасним по-
літикам.

слід зазначити, що до кола наукових інтересів 
А. Кентія входили не лише питання національно-
визвольних змагань міжвоєнного та повоєнного 
періодів. Перші праці науковця були присвяче-
ні радянському партизанському рухові в період 
Другої світової війни. Він був автором і членом 
авторських колективів низки монографій з історії 
боротьби українського народу проти загарбників 
у роки Великої Вітчизняної війни, серед них – 
двотомник «Народная война в тылу фашист-
ских оккупантов на украине в 1941–1944 гг.» 
(К., 1986), «Штаб непокорённых (украинский 
штаб партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны)» (К., 1988), збірник до-
кументів «История предостерегает» (К., 1986) та 
ін.17

Поступово, в міру того, як дослідник опану-
вав практично всі наявні історичні джерела, за-
глибився в історію Другої світової війни, його 
зацікавила проблема феномену українського на-
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ціонально-визвольного руху. А. Кентій одним 
із перших розпочав ретельно досліджувати іс-
торію Організації українських націоналістів та 
української повстанської армії. Він не боявся 
гострих тем, адже спирався на документальні 
свідчення, наукові праці, мемуарну літературу, 
які пропускав через призму об’єктивного уяв-
лення неоднозначних процесів новітньої історії 
україни, іноді навіть наперекір особистим пере-
конанням. Як член робочої групи істориків при 
урядовій комісії з вивчення діяльності україн-
ських націоналістів, А. Кентій упродовж 1998–
1999 рр. написав низку наукових праць з історії 
української військової організації, Організації 
українських націоналістів, української повстан-
ської армії18. Його розробки стали найзмістовні-
шими дослідженнями з цієї проблематики, серед 
них: «українська військова організація (уВО) 
в 1920–1928 рр.: Короткий нарис» (К., 1998), 
«Нариси з історії Організації українських націо-
налістів (1929–1941)» (К., 1998), «Нариси з істо-
рії Організації українських націоналістів в 1941–
1942 рр.» (К., 1999), «українська повстанська 
армія в 1942–1943 рр.» (К., 1999), «українська 
повстанська армія в 1944–1945 рр.» (К., 1999), 
«Нарис боротьби ОуН–уПА в україні (1946-
1956)» (К., 1999) та ін.

Особливо плідними для Анатолія Вікторовича 
були останні десять років його життя. В цей пе-
ріод з’явилися наступні праці: «Збройний чин 
українських націоналістів. 1920–1956. історико-
архівні нариси в 2-х томах» (К., 2005, 2008) та 
«Війна без пощади і милосердя: Партизанський 
рух в тилу вермахту в україні. 1941–1944 рр.» 
(К., 2005, у співавторстві); унікальне науково-до-
відкове видання «україна партизанська. 1941–
1945 рр. Партизанські формування та органи ке-
рівництва ними» (К., 2001, у співавторстві). Як 
зазначив історик і архівіст В. лозицький (дирек-
тор ЦДАГО україни у 2000–2013 рр.) «Наукові 
праці А. В. Кентія є незаперечним внеском у роз-
виток вітчизняної історичної науки, вони відомі 
в науковому середовищі не лише в україні, а й за 
її межами»19.

Творчий доробок архівіста складають також 
численні збірники документів, до впорядкування 
яких він залучався, зокрема: «Голод 1932–1933 ро-
ків на україні: очима істориків, мовою докумен-
тів» (К., 1990), «симон Петлюра. Невідомі листи 
з Парижа як політичний заповіт борцям за само-
стійну україну» (К., 2001), «Всеволод Петрів. 
Військово-історичні праці. спомини» (К., 2002) 
та «Всеволод Петрів. Військово-історичні праці. 
листи» (К., 2004), «Є. Коновалець “Я б’ю в дзвін, 

щоб зрушити справу ОуН з мертвої точки...”. 
Невідомі документи Організації українських на-
ціоналістів. Рік 1930 (листування Голови про-
воду ОуН Є. Коновальця і секретаря ПРуН 
В. Мартинця)» (К., 2003), «Визвольні змагання 
очима контррозвідника (Документальна спад-
щина Микола Чеботаріва)» (К., 2003), «софія 
Русова. Мемуари. Щоденник» (К., 2004), «Від 
Полісся до Карпат. Карпатський рейд сумського 
партизанського з’єднання під командуванням 
с. А. Ковпака (червень–вересень 1943 р.): очи-
ма учасників, мовою документів» (К., 2005), 
«Красные партизаны: малоизвестные страницы 
истории (1941–1944 гг.)» (К., 2007), «українська 
політична еміграція 1919–1945» (К., 2008), 
«Голодомор 1932–1933 років в україні: злочин 
влади – трагедія народу» (К., 2008), «Провісники 
свободи, державності і демократії» (К., 2009), ба-
гатотомної серії «літопис уПА» тощо.

До наукової спадщини науковця слід також 
віднести ґрунтовні огляди архівних джерел та на-
укові статті з різноманітної проблематики історії 
хх ст. у фахових виданнях20.

Останні праці А. Кентія – науково-популяр-
не видання «Радянські партизани 1941–1944: 
світло й тіні» (К., 2010, у співавторстві), збірник 
документів «Партизанская война на украине: 
Дневники командиров партизанских отрядов и 
соединений, 1941–1944» (Москва, 2010), підго-
товлений ним в співавторстві з іншими працівни-
ками ЦДАГО україни й огляд «Документи ОуН 
та уПА у фондах ЦДАГО україни», опублікова-
ний на шпальтах «українського історичного жур-
налу», вийшли з друку вже без автора.

Ці праці отримали схвальні оцінки фахівців 
за високий професійний рівень, сучасне бачення, 
поміркований аналіз та неупереджене ставлення 
до проблемних питань досліджуваної темати-
ки. Рецензуючи видання «Радянські партизани 
1941–1944: світло й тіні», л. легасова наголоси-
ла на зваженості й об’єктивності підходів автора 
до кожного твердження в зображені картини «ре-
альних подій партизанської війни», розкритті та-
ких складних тем історії радянського партизан-
ського руху, як його становлення в 1942–1943 рр., 
протистояння з окупантами, націоналістичним 
підпіллям, розвідувальна та контррозвідувальна 
діяльність партизан, негативні явища в парти-
занських загонах, стосунки між партизанськими 
ватажками і центральним командуванням парти-
занського руху в Москві21.

інше видання архівно-документальної спад-
щини – «Партизанская война на украине: 
Дневники командиров партизанских отрядов и 
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соединений, 1941–1944» з «некупюрованою пу-
блікацією джерел особистого походження», на 
думку і. Патриляка, «дозволяє свіжим поглядом 
подивитися на перебіг подій партизанської ві-
йни, звернутися до відтворення партизанського 
побуту, взаємин учасників партизанського руху, 
ставлення місцевого населення до партизанів»22. 
До безперечних заслуг упорядників докумен-
тального збірника він відносить фаховий  «дже-
релознавчий аналіз щоденників», а також «по-
дання детальних біографічних довідок не тільки 
про авторів щоденників, але й про більшість 
осіб, котрі згадуються в текстах документів». 
Відзначаючи пізнавальну цінність фактичного 
матеріалу викладеного на сторінках щоденників, 
Д. Вєдєнєєв висловив сподівання що введення їх 
до наукового обігу сприятиме «розвиткові антро-
пологічного виміру у студіюванні історії Великої 
Вітчизняної війни, історико-психологічних до-
сліджень специфічного стану людей у вирі бо-
йових дій у відриві від «великої землі», а також 
історії повсякденності воєнних років»23.

Прикладом плідного вивчення А. Кентієм 
історії українського національно-визвольного 
руху є огляд «Документи ОуН та уПА у фондах 
ЦДАГО україни». Ця остання наукова розробка 
архівіста вміщує повний огляд джерельної бази 
згаданого архіву з історії ОуН та уПА та уза-
гальнює результати його багаторічних архівних 
розвідок. Фактично ця праця є своєрідним запо-
вітом-путівником небайдужим до означеної про-
блематики з історії україни.

Анатолій Вікторович є автором численних по-
відомлень, публікацій на сторінках українських 
журналів і газет. Він підготував низку статей для 
багатотомного видання «Енциклопедія історії 
україни»24. Починаючи з 70-х років хх ст. його 
наукові праці систематично публікувалися у ча-
сописі «Архіви україни». Понад 10 років читачі 
газети «сільські вісті» у рубриці «сторінки істо-
рії» знайомилися зі статтями та добірками доку-
ментів, автором яких був А. Кентій.

Наукові дослідження вченого широко відомі 
на теренах україни, близького й далекого зару-
біжжя. Вони отримали високу позитивну оцінку 
фахівців та громадськості за їх високий науковий 
рівень, об’єктивізм та доступність викладу тео-
ретичного та історичного матеріалу.

За майже піввіковий період роботи в архівній 
системі А. Кентій проявив себе висококваліфіко-
ваним спеціалістом архівної справи, таланови-
тим істориком. Чверть сторіччя він пропрацю-
вав у ЦДАГО україни. Архівний пошук, наукові 
дослідження, видання джерел були для нього не 

виконанням службового обов’язку, а життєвою 
необхідністю, сенсом його життя.

без сумніву для багатьох він був вчителем 
та наставником. Про вагомий авторитет, велику 
повагу колег до Анатолія Вікторовича свідчать 
пропозиції загальних зборів колективу архіву 
про висунення його кандидатури до високих дер-
жавних нагород25. За вагомий особистий внесок 
у розвиток архівної справи, високий професіона-
лізм А. Кентій нагороджений орденом «За заслу-
ги» ііі ступеня (2004); медаллю «Ветеран праці» 
(1986); Грамотою-подякою Президента україни 
(1999) та званням «Заслужений працівник куль-
тури україни» (2001).

Ця публікація, що є першою науковою роз-
відкою узагальнюючого характеру про Анатолія 
Вікторовича Кентія, дає можливість простежити 
основні віхи його життя та діяльності, визначи-
ти внесок у розвиток вітчизняної архівної спра-
ви та дослідження історії Другої світової війни 
1939–1945 рр., національно-визвольних змагань 
міжвоєнного та повоєнного періодів. Згадані до-
кументи та джерела доповнюють відомості до 
біографії знаного історика-архівіста, а подекуди 
ставлять нові питання, окреслюючи напрями но-
вих наукових досліджень з метою творчого пере-
осмислення й цілісного сприйняття життя й ді-
яльності А. Кентія.
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Освещен жизненный путь выдающегося архивиста, историка Анатолия Викторовича Кентия, внесшего ве-
сомый вклад в развитие архивного дела, исследования Второй мировой войны, национально-освободительного 
движения между и послевоенный периоды (1920–1950-х гг.), партизанского движения, истории Организации 
украинских националистов и украинской повстанческой армии.

Ключевые слова: А. Кентий, архивист, Центральный государственный архив общественных организаций 
украины (ЦДАГО украины), Вторая мировая война, партизанское движение, Организация украинских нацио-
налистов, украинская повстанческая армия.

This article revieles the life of the historian and archivist Anatolyi Kentyi, viewes his contribution to the development 
of archival affairs, the study of World War II (1939–1945), national liberation struggle of the interwar and post war 
period (1920–1950), partisan movement, history of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian 
Insurgent Army.

Key words: A. Kentiy, an archivist, the Central State Archives for Public Organizations of Ukraine, World War II, 
partisan movement, the Organization of Ukrainian Nationalists, the Ukrainian Insurgent Army.



170

V. Персоналії

уДК 631.5/.9:[378.124+63.001.5](477)

рубіль Гілязетдінов

Архівні ДЖЕрЕЛА про ЖИття тА ДіяЛьність м.м. воЛьФА –
вИДАтноГо орГАніЗАторА АГрАрноЇ нАуКИ 

із застосуванням аналітико-системного методу, джерелознавчого та архівознавчого аналізу з’ясовано дже-
рельний потенціал документів з архівних установ україни та Росії. Завдяки виявленим матеріалам вдалося роз-
крити життєвий шлях і творчу спадщину відомого вченого-аграрія, громадського та державного діяча Мойсея 
Михайловича Вольфа та дати об’єктивну оцінку його науково-організаційної, державотворчої та освітньої 
діяльності, спрямованої на розвиток вітчизняної сільськогосподарської науки.

Ключові слова: архівні джерела, М. М. Вольф, аграрна наука, Народний комісаріат земельних справ, 
контрреволюційна змова у сільському господарстві. 

з основних джерел (іноді й єдиним) для відтво-
рення його доробку слугували архівні фонди.

Постать М. М. Вольфа та його творча спадщи-
на довгі роки залишалися маловідомими. Майже 
всі його праці були вилучені або заборонені для 
використання у науковому обігу після його за-
гибелі в 1933 р. за звинуваченням у «шкідниць-
кій і контрреволюційній діяльності у сільському 
господарстві». Реконструювати перебіг життя 
видатного вченого-організатора нам вдалося за-
вдяки архівним документам, що зберігаються, 
насамперед, у Центральному державному архі-
ві вищих органів влади та управління україни. 
Окремі відомості про життя та діяльність 
М. М. Вольфа знайдено у фондах Центрального 
державного архіву громадських об’єднань 
україни, Державного архіву харківської облас-
ті, Державного архіву Міністерства внутрішніх 
справ україни. Особливого значення в дослі-
дженні набули матеріали Галузевого державного 
архіву служби безпеки україни та Центрального 
архіву Фсб Російської Федерації. 

Реалізацію поставлених у дослідженні цілей 
здійснено на основі залучення різноманітних дже-
рел. серед них найбільш важливими є: а) особові 
(біографічні) документи М. М. Вольфа; б) архів-
ні матеріали про діяльність установ, де працював 
учений; в) опубліковані праці М. М. Вольфа, що 
збереглися у фондах архівних установ. 

До першої групи джерел, насамперед, нами 
віднесені документи щодо життя і діяльність 
вченого із фондів Центрального державно-
го архіву вищих органів влади та управління 
україни (ЦДАВО україни). інформація фондів 
«Народного комісаріату земельних справ усРР» 
(ф. 27), «Народного комісаріату освіти усРР» 
(ф. 166), «Державної планової комісії при Раді 

у квітні 2015 р. виповнюється 135 років від 
дня народження Мойсея Михайловича Вольфа 
(1880–1933) – вченого-аграрія, державного та 
громадського діяча, одного з організаторів сіль-
ськогосподарської дослідної справи в україні. 
упродовж порівняно недовгого життя він був 
повністю відданий своїй улюбленій справі, при-
свячував їй усі свої сили й енергію. Однак, почи-
наючи з 30-х рр. хх ст., його ім’я практично не 
згадувалося у вітчизняному науковому середови-
щі. З огляду на малодослідженість та наявність 
широкої архівної джерельної бази є потреба у 
розробці даної проблеми. Адже повернення за-
бутих імен на пантеони слави держави україни 
є важливим та відповідальним завданням. Цим і 
обумовлюється актуальність проведеної історич-
ної розвідки.

Метою дослідження є аналіз архівних джерел, 
що висвітлюють життєвий і творчий шлях орга-
нізатора сільськогосподарської науки та дослід-
ної справи, вченого-аграрія М. М. Вольфа. 

Проведене нами комплексне дослідження в 
єдиному у світі інституті історії аграрної науки, 
освіти та техніки при Національній науковій 
сільськогосподарській бібліотеці Національної 
академії аграрних наук україни щодо життєво-
го шляху та діяльності М. М. Вольфа дозволяє 
стверджувати, що як за часів царату, так і за ра-
дянської доби та роки незалежності провідні 
енциклопедичні довідники взагалі не наводять 
жодних бібліографічних відомостей про вчено-
го. у сучасній вітчизняній історіографії мають 
місце поодинокі видання, присвячені діяльності 
М.М.Вольфа. Так, у 2011 р. світ побачив біобі-
бліографічний покажчик наукових праць вченого 
за період 1910–1930 рр., підготовлений членом-
кореспондентом НААН В. А. Вергуновим та кан-
дидатом історичних наук Т. Р. Грищенко1. Проте, 
судячи з проведених історичних розвідок, одним © Рубіль Гілязетдінов, 2015
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Народних Комісарів» (ф. 337), «Міністерства 
земельних справ української народної республі-
ки» (ф. 1060), «сільськогосподарського науково-
го комітету україни» (ф. 1230), «Центрального 
статистичного управління усРР» (ф. 582), ви-
явилися дуже корисними, оскільки дали змогу 
віднайти та перевірити біографічні відомості про 
М. М. Вольфа. 

Варто відмітити, що виняткову цінність ста-
новить особова справа М. М. Вольфа, що скла-
дається з таких документів: «Особова справа» 
(1920–1926), «Автобіографія», «Наказ № 64 про 
призначення головою Організаційного бюро 
З’їзду» (4 жовтня 1920 р.), «Посвідчення Голови 
Організаційного бюро Всеукраїнського агроно-
мічного з’їзду» (12 жовтня 1920 р.), «Особова 
картка Члена Колегії» (25 листопада 1920 р.), 
«Мандат Члена Колегії» (21 грудня 1920 р.), 
«Довідка про призначення завідувачем сільсько-
господарським відділом» (18 липня 1921 р.), 
«Виписка з наказу по сГНКу по секції рільни-
цтва про призначення Членом секції» (29 груд-
ня 1923 р.), «Особова картка Голови Планкому» 
(25 листопада 1924 р.), одинадцять посвідчень 
про відрядження, «Витяг з Протоколу № 4/421 
засідання Ради Народних Комісарів усРР» про 
призначення на посаду керівника Центрального 
статистичного управління усРР (28 січня 
1926 р.)2.  

у фонді 27 ЦДАВО україни «Народний ко-
місаріат земельних справ усРР (Наркомзем 
усРР)» нами досліджено  понад сто справ, що 
містять накази, протоколи, звіти, списки штатних 
працівників, листи тощо. серед них було знайде-
но інформацію щодо призначення М. М. Вольфа 
членом Колегії Наркомзему від 1 листопада 1920 
р.3, про його відрядження за кордон для вивчен-
ня тамтешньої сільськогосподарської дослідної 
справи (1921)4. Науковий інтерес становлять 
також звіти завідувача сільськогосподарським 
управління Наркомзему М. М. Вольфа про діяль-
ність очолюваного ним підрозділу (1921)5. 

у ЦДАВО нами виявлено також відомості 
щодо участі вченого у засіданнях Ради Народних 
Комісарів усРР (1922)6, об’єднаного засідання 
Ради Народних Комісарів усРР та української 
Економічної Ради (1922) як члена Колегії 
Наркомзему, який входив до складу Комісії з 
сільськогосподарської освіти7. учений куриру-
вав роботу Носівської дослідної станції (1922)8 та 
харківської обласної дослідної станції (1923)9 як 
член Колегії та завідувач сільськогосподарського 
відділу НКЗс усРР. у виявлених нами доку-
ментах вказується на важливе значення роботи 

М. М. Вольфа у складі Комісії з передачі сіль-
ськогосподарської й межової освіти до відання 
НКЗс усРР (1922)10. у фондах ЦДАВО нами 
знайдено документи, які свідчать про активну 
участь ученого в організації та проведенні зе-
мельної наради 1922 р.11. 

Окрім того, архівні документи свідчать 
про активну наукову і громадську діяльність 
М. М. Вольфа. Так, науковець переймався питан-
нями об’єднання колгоспів (1922)12, опікувався 
долею заповідника «Асканія-Нова» (1922), здій-
снював керівництво управлінням Наркомзему 
та нагляд за видавничою частиною НКЗс усРР, 
входив до складу Редакційної комісії, представ-
ляв інтереси профільного відомства як член 
Колегії в бюро Держплану й Концесійному ко-
мітеті13, головував у Плановій Комісії НКЗс 
усРР (1922–1923)14, брав участь у розробці ста-
туту Всеукраїнського агрономічного товариства 
(1922)15, був залучений до розробки проекту за-
кону про єдиний сільськогосподарський податок 
(1923)16, входив до складу Агітаційного секре-
таріату при Колегії НКЗс усРР17. Надзвичайно 
актуальною видалася його робота у боротьбі 
з посухою 1923 р.18, яка згодом була подана у 
низці публікацій автора19. Архівні джерела міс-
тять відомості про окремі аспекти діяльності 
М. М. Вольфа у Науково-консультаційній раді 
НКЗс усРР (1927), зокрема з тих питань, що 
безпосередньо стосувалися інтенсифікації земле-
робства та економіки сільського господарства20.

у фонді 1230 «сільськогосподарський на-
уковий комітет україни» ЦДАВО україни 
нами досліджено документи щодо діяльності 
М. М. Вольфа в сільськогосподарському на-
уковому комітеті україни як його голови (1924–
1925)21. у фонді 27 ЦДАВО україни містять-
ся цікаві архівні документи щодо клопотання 
Є. Заславського до М. М. Вольфа стосовно рі-
шення Президії сГНКу з приводу видання галу-
зевого журналу «сельскохозяйственное опытное 
дело» українською мовою, в якому автор звертає 
увагу на те, що після змін воно може втратити 
свій науковий авторитет і читацьку аудиторію за 
межами україни22. 

у вказаному фонді 27 містяться документи 
про М. М. Вольфа як голову Державної Планової 
комісії сРсР23. Згідно з архівними даними, з 
29 грудня 1923 р. вчений був членом секції ріль-
ництва сільськогосподарського наукового комі-
тету україни, а з 21 червня 1924 р. – очолив еконо-
мічну секцію Комітету. За безпосередньої участі 
М. М. Вольфа, як голови сільськогосподарського 
наукового комітету україни (1924–1925), від-
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булася реорганізація Комітету, перехід діловод-
ства на українську мову, розробка і презентація 
у квітні 1925 р. на Пленумі сГНКу розробленого 
вченим плану розвитку та відновлення лісостепу 
усРР. Найголовніше, що М. М. Вольфу вдалося 
зберегти та активізувати діяльність цього коор-
динуючого органу галузевої науки після переїзду 
з Києва до харкова24.

у ЦДАВО україни нам вдалося також опра-
цювати архівні справи фонду 582 «Центральне 
статистичне управління усРР», в яких було зна-
йдено відомості про діяльність М. М. Вольфа на 
посаді голови Цсу усРР у 1926–1928 рр.25

у Державному архіві харківської області 
нами було віднайдено документи щодо історії 
створення та діяльності харківської обласної 
сільськогосподарської дослідної станції26, в якій 
М. М. Вольф пропрацював майже десять років. 
саме він стояв у витоків створення цієї устано-
ви та спрямовував діяльність організації у пер-
ші, найбільш складні та водночас плідні, роки 
її роботи. у вищеназваному архіві нам вдалося 
знайти також заяву вченого про готовність бути 
обраним членом харківського товариства сіль-
ського господарства та сільськогосподарської 
промисловості27.

Центральний державний історичний архів 
україни у м. Київ зберігає матеріали щодо ді-
яльності харківської обласної сільськогоспо-
дарської дослідної станції, в яких міститься 
інформація щодо вченого-аграрія як відповідаль-
ного працівника станції. Окрім того, нам вдалося 
ознайомитися із клопотанням директора станції 
щодо відрядження М. М. Вольфа із армії для спо-
стереження за польовими роботами28.

у Центральному державному архіві гро-
мадських об’єднань україни під час опрацю-
вання нами фонду № 1 «Центральний комітет 
Комуністичної партії україни 1917–1991 рр.» 
знайдено протоколи засідань Колегії НКЗс усРР 
за участю М. М. Вольфа за 1921–1922 рр.29, а та-
кож його листи до х. Раковського та губернських 
земств з приводу резолюцій щодо оптимальних 
умов вирощування культури кукурудзи30.

Галузевий державний архів служби без-
пеки україни у фонді 13 «Колекція друко-
ваних видань КДб уРсР» зберігає справу 
№ 131 «Обвинувальний висновок про справу 
щодо контрреволюційної змови у сільському 
господарстві» на 143 сторінках. Це політичне 
впровадження було сфабриковане керівництвом 
сРсР з метою відшукати винуватців створено-
го голоду 1932–1933 рр., а також, щоб залякати 
тих керівних працівників, які критично ставили-

ся до політики комуністичного режиму на селі. 
Ще донедавна вона була під грифом «Цілком та-
ємно». Доступ відкрили лише 25 травня 2009 р. 
Ця справа є неупередженим джерелом для до-
слідників вітчизняної історії. З-поміж іншого, 
на сторінках кримінальної справи зазначено про 
звинувачення М. М. Вольфа у «шкідництві» та 
«контрреволюційній змові у сільському госпо-
дарстві», охарактеризовано його роль у цьому та 
подано витяги з протоколів допитів31. 11 березня 
1933 р. Колегія ОДПу сРсР ухвалила постанову, 
згідно з якою за організацію контрреволюційно-
го шкідництва у машинно-тракторних станціях і 
радгоспах засудила до страти 35 осіб, до 10 ро-
ків ув’язнення – 22 особи, до 8 років арешту – 
18 осіб. На жаль, М. М. Вольф потрапив до числа 
перших – 12 березня 1933 р. видатного вченого та 
організатора науки розстріляли. Похований він 
був на Ваганьківському кладовищі у м. Москві.

Оскільки вищезазначений політичний процес 
над обвинувачуваними у так званій контррево-
люційній змові у сільському господарстві відбу-
вався у Москві, то у Центральному архіві Фсб 
Російської Федерації зберігається відповідна ар-
хівна кримінальна справа № Р-24855 (колектив-
на), документи з якої свідчать про обвинувачен-
ня М. М. Вольфа в організації і безпосередньому 
керівництві  «Політичного центру» та інкримі-
нуванні йому багатьох шкідницьких заколотів в 
сРсР. у матеріалах названої слідчої справи нам 
вперше вдалося віднайти фото вченого та авто-
біографію, написану ним за місяць до страти, що 
розкриває багато подробиць з життя ученого у 
«московський» період (1929–1932). Зокрема, нам 
також вдалося ознайомитися з анкетою зааре-
штованого, виписками з протоколів, орденом на 
затримання за підписом Г. Ягоди, протоколами 
допитів тощо.

у Російському державному архіві економіки 
віднайдено справу № 646 «Вольф М.», в якій ви-
світлено окремі аспекти економічної діяльності 
та  творчої спадщини вченого, зокрема результа-
ти його роботи у планових органах країни32. 

Таким чином, завдяки проведеному пошуку 
матеріалів у фондах центральних архівів україни 
та Російської Федерації, нами було виявлено по-
над 400 документів, що розкривають життєвий і 
творчий шлях видатної особистості – організато-
ра аграрної науки М. М. Вольфа. більша частина 
архівних джерел вперше були залучені нами до 
наукового обігу, що дозволило об’єктивно оціни-
ти творчу спадщину вченого і заслужено повер-
нути його ім’я на пантеони слави нашої держави. 
Завдяки здобутим документом вдалося рекон-
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струювати перебіг життя цієї непересічної осо-
бистості в історії україни. Зокрема, було встанов-
лено, що М. М. Вольф – виходець з багатодітної 
незаможної єврейської родини. Попри різні пе-
решкоди у зв’язку з походженням вищу агроно-
мічну освіту здобув в Ново-Олександрійському 
інституті сільського господарства і лісівни-
цтва у м. Пулави люблінської губернії Царства 
Польського, куди був зарахований після складан-
ня першого ж іспиту на єдине вакантне місце, 
відведене для євреїв. Кращий учень академіка 
ВАсГНіл б. М. Рожественського М. М. Вольф  
став одним із фундаторів харківської облас-
ної сільськогосподарської дослідної станції. 
Економіст, методолог, розробник плановості у 
роботі земельних органів, він від початку ство-
рення Народного комісаріату земельних справ 
усРР активно долучився до розбудови вітчиз-
няної сільськогосподарської дослідної справи. 
учений стояв у витоків обласної побудови галу-
зевого дослідництва; заклав науково-організа-
ційні й концептуальні засади розвитку аграрної 
науки в україні, а також мав безпосереднє від-
ношення до процесу становлення вітчизняних 
вищих органів влади й управління сільським 
господарством, галузевою наукою та освітою. 
Завдяки М. М. Вольфу запровадження НЕПу в 
україні відбулося на півроку раніше, ніж в сРсР. 
Він став одним із ініціаторів створення єдино-
го методологічного координаційного центру – 
Всеукраїнської академії сільськогосподарських 
наук (нині – Національна академія аграрних наук 
україни) та Всесоюзної академії сільськогоспо-
дарських наук ім. В. леніна, а також її дослід-
ницької мережі. За 53 роки життя, з яких 30 років 
віддав науковій праці у багатьох напрямах сіль-
ськогосподарської науки, М. М. Вольф залишив 
нащадкам реформаторські моделі у вигляді стра-
тегічних завдань ведення конкурентоспроможної 
аграрної економіки, що не втратили актуальнос-
ті до сьогодення. За словами видатного вченого 
академіка М. і. Вавілова, М. М. Вольф був одним 
із кращих знавців сільського господарства, ідео-
логом сільськогосподарської політики в країні.
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с применением аналитико-системного метода, источниковедческого и архивоведческого анализа установлен 
потенциал источников – документов из архивных учреждений украины и России. благодаря им удалось рас-
крыть жизненный путь и творческое наследие известного ученого-агрария, общественного и государственного 
деятеля Моисея Михайловича Вольфа и дать объективную оценку его научно-организационной, государствен-
ной и образовательной деятельности на благо развития отечественной сельскохозяйственной науки и опытного 
дела.

Ключевые слова: архивные источники, М. М. Вольф, аграрная наука, Народный комиссариат земледелия, 
контрреволюционный заговор в сельском хозяйстве.

With the application of analytical and systematic method, source and archival analysis, the author revealed the 
source potential of the documents from the archives of Ukraine and Russia. Due to the detected materials, he managed 
to enclose the life and creative heritage of the famous scientist-agrarian, public figure and statesman Moses Wolf; 
revealed the objective assessment of his scientific and organizational, state and educational activities for the benefit of 
national agricultural research science.

Key words: archival sources, M. Wolf, the agricultural science, the People’s Commissariat of Land Affairs, the 
counter-revolutionary conspiracy in agriculture.
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уДК 929Косіор:94(477)«1937»

наталія марченко

стАнісЛАв Косіор яК провіДнИК БіЛьШовИЦьКоЇ 
рЕпрЕсИвноЇ поЛітИКИ в 1937 р.

Досліджено роль с. Косіора у розгортанні масових репресій проти широких верств населення в 1937 р. під 
час «великого терору». Особливий наголос зроблено на участі першого секретаря ЦК КП(б)у щодо репресій 
проти вищого парткерівництва республіки.

Ключові слова: с. Косіор, Комуністична партія (більшовиків) україни, компартійно-радянська номенклату-
ра, репресії, «великий терор».

слідник згадав і с. Косіора, як члена Політбюро 
ЦК ВКП(б) і керівника усРР/уРсР4.

В історії Радянського союзу 1937 р став пер-
шим роком так званого «великого терору», який 
був спрямований на тотальне знищення всіх, хто 
бодай якимось чином був незадоволений політи-
кою вищого керівництва. Війна Й. сталіна з укра-
їнським населенням розпочалася ще наприкінці 
1920-х рр., в результаті якої були знищені кращі 
сили селян, інтелігенції, церкви та ін. і все це ро-
билося руками компартійної верхівки республіки 
на чолі з с. Косіором. Щоправда генсек усРР в 
1932–1933 рр. потрапив у «немилість» «вождя». 
Під час страшного голодомору вище москов-
ське керівництво причини зриву хлібозаготівель 
убачали у недоліках роботи ЦК КП(б)у та осо-
бисто його. В одному з листів л. Кагановича до 
Й. сталіна йшлося про с. Косіора, що той не 
відчуває всієї серйозності своїх помилок у керів-
ництві5. На початок 1933 р. Й. сталін остаточно 
визначився із кандидатурою фактичного керівни-
ка республіки. «Дисциплінувати слабкого орга-
нізатора» було вирішено секретарем ЦК ВКП(б) 
П. Постишевим6 – одним з найодіозніших біль-
шовицьких лідерів, якого призначено особисто 
«вождем» у березні 1933 р. другим секретарем 
ЦК КП(б)у (одночасно його обрано першим се-
кретарем харківського, а згодом – Київського (з 
липня 1934 р.) обкому). Фактично, під його керів-
ництвом у 1933–1936 рр. проходили репресії про-
ти широких верств населення. Тоді с. Косіор був 
відсунутий на задній план і займався переважно 
господарськими питаннями. Щоправда, час від 
часу його прізвище фігурувало в гучних політич-
них справах. Так, 19–24 серпня 1936 р. у Москві 
відбувся процес так званого «Антирадянського 
об’єднаного троцькістсько-зінов’євського цен-
тру», за яким проходило 16 осіб, зокрема Г. Зіно-
в’єв, л. Каменєв, Г. Євдокимов та ін. Вони зви-
нувачувалися в підготовці замахів на керівників 

утвердження в сРсР тоталітарної систе-
ми в 1930-х рр. прямо пропорційно пов’язано з 
Й. сталіним, який утвердився у владі шляхом 
насилля, репресій та боротьби з опонентами. 
становленню «культу вождя» сприяла також і 
компартійно-державна номенклатура в республі-
ках, яка мала впроваджувати в життя сталінські 
експерименти. За цих умов в усРР наприкінці 
1920-х рр. було сформовано компартійну верхів-
ку здатну провести відповідні зміни: форсовану 
індустріалізацію та насильницьку колективіза-
цію» та ін.

с. Косіора згадують історики в контексті 
дослідження терору 1937–1938 рр. в україні. 
Окремі згадки про нього є в працях Ю. Шаповала 
і колективній монографії «Політичний терор і 
тероризм в україні»1, в якій важливим є висвіт-
лення ідеологічної складової політичних репре-
сій. Яскраві факти причетності його до репре-
сій щодо партійного керівництва республіки є в 
статтях В. Васильєва, який досліджує репресії в 
управлінських структурах уРсР в період «вели-
кого терору» (1937–1938 рр.)2.

Важливим для розуміння впливу с. Косіора 
на репресивні процеси в республіці є книга «ЧК–
ГПу–НКВД в україні: факти, особи, докумен-
ти»3, в якій вміщено унікальні документи, довід-
кові матеріали, що розкривають «кухню» роботи 
чекістських органів, їхню справжню функцію в 
системі більшовицької влади, висвітлюють біо-
графії багатьох їх діячів. Аналіз співпраці таких 
одіозних осіб як В. балицький та і. леплевський, 
що в різний час були начальниками ДПу усРР, з 
с. Косіором свідчить про безпосередню причет-
ність останнього до терору кінця 1930-х рр.

Події «великого терору» не залишили байду-
жими і зарубіжних учених, окремі з них торка-
лися і особи с. Косіора в своїх дослідженнях. 
Зокрема, О. хлевнюк, на основі архівних доку-
ментів, розкрив певні сюжети радянської полі-
тичної історії цього періоду. у їх контексті до-

© Наталія Марченко, 2015



176

V. Персоналії

ВКП(б) і радянського уряду: Й. сталіна, К. Во ро-
шилова, А. Жданова, л. Кагановича, с. Ко сіор а, 
П. Постишева та ін. Після суду всіх 16 підсудних 
розстріляли.

1934–1936 рр. характеризувалися хвилеподіб-
ними репресіями проти «ворогів», які особливо 
посилилися після вбивства с. Кірова в грудні 
1934 р. Й. сталін ініціював боротьбу проти ко-
лишніх лідерів та рядових учасників антиста-
лінської опозиції 1920-х рр. – троцькістської та 
зінов’євської. В усРР, враховуючи місцеву спе-
цифіку, боротьба під проводом П. Постишева 
велася проти «залишків розгромленого контрре-
волюційного блоку націоналістів і троцькістів».

ситуація змінилася на початок 1937 р. Коли 
П. Постишев разом з с. Косіором знаходилися 
в Москві і зустрічалися особисто з Й. сталіним, 
була прийнята розгромна постанова ЦК ВКП(б) 
від 13 січня «Про незадовільне партійне керів-
ництво Київського обкому КП(б)у та недолі-
ки у роботі ЦК КП(б)у»7. Кілька днів по тому 
в республіку прибув сам л. Каганович, щоб не 
лише особисто розкритикувати П. Постишева 
та с. Косіора, а й показати напрямки подальших 
репресій. Він стверджував, що через відсутність 
пильності та слабку увагу щодо підбору партій-
них кадрів, яку допустило вище партійне керів-
ництво республіки, «троцькісти пробралися» в 
апарат ЦК КП(б)у, обкоми партії, на керівні по-
сади культурно-наукових установ україни8.

Аналізуючи подальші дії партійних керівни-
ків республіки, дослідник Г. Єфіменко, виділив 
якісно новий етап у проведенні національної 
політики з 1937 р., яка призвела до остаточно-
го згортання українізації9. Активну роль у цьо-
му процесі відіграв с. Косіор. Це підтверджує і 
його промова на пленумі ЦК (31 січня – 2 лю-
того 1937 р.), яка зводилася до критики попере-
дньої національної політики, оскільки її прово-
дили «вороги – троцькісти». саме вони нібито 
захопили основні ідеологічні установи, почи-
наючи з ВуАМліАНу і закінчуючи регіональ-
ними науковими установами. слід зазначити, 
що за цими звинуваченнями були репресовані 
М. Кіллерог (завідувач культури та пропаганди), 
З. Ашфарян (завідувач відділом пропаганди ЦК 
КП(б)у), Кропивницький (завідувач відділу на-
уки), Президент ВуАМліАНу О. Дзеніс, який 
«сидів зверху, а по інститутам знаходилися його 
прихильники – сараджев, Гіттель, Войтинський, 
сізонов та ін.». Не залишила більшовицька влада 
увагою і діячів мистецтва, зокрема союз радян-
ських письменників, де був викритий «троцькіст 
сенченко»10.

Репресії були проведені на інших «найваж-
ливіших ділянках партійної роботи», де було ви-
крито таких «троцькістів»: «зам. голови Держ-
плану україни Мінаєв, зам. Наркозему україни 
Грушевський, голова харківської держради бо-
гуцький, два замісники голови Київського обл-
виконкому – Кушнір і Тодер, зам. голови Рад-
наркому Молдавії ільчікес та ін.»11. Не оминули 
репресії і партпрацівників на місцях – майже в 
кожній області були замінені посади других се-
кретарів партії, керівників обласних відділів та 
секретарів райрад12.

серед їх «виявлених ворогів» через доповідь 
с. Косіора червоною ниткою проходила критика 
на адресу П. Постишева та М. Демченка, які очо-
лювали відповідно Київський та харківський об-
коми партії, де було виявлено найбільше «троць-
кістів». Як наслідок – 46 членів Київського обкому 
було виключено із партії, з яких 32 заарештова-
но, схожа ситуація була і у харкові13. 17 березня 
пленум ЦК КП(б)у, згідно з московською вказів-
ко., звільнив П. Постишева від своїх обов’язків у 
зв’язку з переведенням у Куйбишев14. Насправді, 
на нього уже готували кримінальну справу. Вслід 
за П. Постишевим один за одним втратили свої 
посади й інші вищі керівники республіки: голов-
нокомандувач КВО і. Якір та начальник НКВс 
В. балицький, усі вони згодом будуть оголошені 
«контрреволюціонерами» та репресовані.

Паралельно продовжувалися репресії і проти 
широких верств населення: селян, господарни-
ків, інтелігенції та ін. По суті, не було жодної ка-
тегорії населення, якої б не торкнувся терор. Над 
республікою нависла атмосфера страху та роз-
пачу. у цей час Й. сталін, за сприяння «вірного 
слуги» керівника НКВс М. Єжова, схвалив доку-
мент, який остаточно визначив курс на тотальне 
знищення або ізоляцію всіх осіб, яких заносили 
в категорію «антирадянські елементи». у літера-
турі цей сумнозвісний наказ М. Єжова відомий 
як № 00447, затверджено постановою Політбюро 
ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 р. у ньому поряд 
із розстрілом і виселенням, яким піддавалися 
колишні «куркулі» і карні злочинці, які відбули 
термін покарання і повернулися додому, йшлося 
про розстріли і арешт широкого кола «вчених ка-
тегорій»15.

3 липня ЦК ВКП(б) зобов’язав республікан-
ські компартії створити «трійки» в складі пер-
шого секретаря обкому, начальника управління 
НКВс і обласного прокурора для розгляду справ 
репресованих у позасудовому порядку. «Трійки» 
отримали необмежені права виносити вироки, 
включаючи розстріл, і віддавати накази на їх 
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здійснення16. 31 липня з Москви надіслано на-
каз до місцевих органів НКВс, затверджений 
М. Єжовим, згідно з яким протягом 4 місяців 
планувалося ліквідувати 268950 осіб, з яких не-
гайному знищенню підлягали 75950. В україні, 
як свідчать документи, масові операції по «лік-
відації» тривали до осені 1937 р.17 безсумнівно, 
с. Косіор контролював ретельність виконання 
московських вказівок. свідченням цього є шиф-
ровка від 29 серпня на ім’я М. Єжова, в якій він 
згідно з телеграмою ЦК ВКП(б) від 3 липня про-
сив затвердити головою Чернігівської обласної 
«трійки» «т. Михайлова». Цю пропозицію за-
тверджено рішенням Політбюро ЦК ВКП(б)18.

у цей же час активно збирався компромат і 
проти самого с. Косіора: в Москву один за од-
ним посипалися доноси про зраду і хабарі через 
першого секретаря. Щоб реабілітуватися перед 
Й. сталіним, українське партійне керівництво за-
попадливо приймало резолюції про необхідність 
чистки апарату. Під безпосереднім керівництвом 
с. Косіора відбувався подальший погром вищого 
партійного керівництва республіки. Згідно з ре-
золюцією пленум ЦК КП(б)у, який відбувся на 
початку липня, із складу ЦК, як «викритих во-
рогів народу», було виведено третього секретаря 
українського ЦК М. Попова, колишнього секре-
таря Одеського обкому КП(б)у Є. Вегера, першо-
го заступника голови РНК уРсР і. Шехелеса, го-
лову Вінницького облвиконкому О. Триліського, 
як «негідних звання членів ЦК» – заступника 
наркома внутрішніх справ уРсР К. Карлсона 
та ін. Проте Й. сталіну цього було недостатньо. 
Він хотів морально зламати с. Косіора, знищу-
ючи поступово всіх, хто тривалий час працю-
вав з ним в ЦК КП(б)у. без санкції прокурора 
та пред’явлення обвинувачення, за вказівкою 
з Москви заарештовано другого секретаря ЦК 
КП(б)у – М. хатаєвича19.

Не викликає сумніву щодо причетності 
с. Косіора до розгрому «боротьбистів». Він 
контролював перебіг цієї справи на республікан-
ському рівні, а практичним втіленням її займався 
і. леплевський (нарком внутрішніх справ уРсР), 
який ретельно слідкував за тим, щоб ніде при 
допитах заарештованих не фігурувало прізвище 
«Косіор». судячи зі слів очевидця, обидва пев-
ною мірою саботували деякі вказівки з Москви. 
Так, коли з НКВс сРсР була отримана вказівка 
про проведення негайного обліку по україні всіх 
колишніх «боротьбистів», то і. леплевський, по-
радившись з с. Косіором, вирішив таку вказів-
ку по областях не давати. Вони домовились, що 
і. леплевський обмежиться отриманням деяких 

відомостей про них через с. Косіора, який збере 
їх через обкоми. «Косіор сам нам дасть списки і 
вкаже, кого з найбільш скомпрометованих, ми у 
випадку необхідності зможемо заарештувати. В 
іншому випадку, периферійні органи проведуть 
облік і самі остаточно розгромлять боротьбист-
ське підпілля. Проти цього Косіор категорично 
заперечував» – говорив і. леплевський

Постає запитання чому? Невже вони так пере-
ймалися долею цих осіб? Проте, відповідь була 
значно простішою: вони турбувалися про власне 
життя. і. леплевський своєму підопічному пояс-
нював: «Ці люди можуть викрити не лише керу-
ючу групу «боротьбистів», вони знають націона-
лістичний центр в україні. Вони можуть піти на 
Затонського, Косіора. Максимум, що ви повинні 
зробити – це допитати одного-двох осіб в загаль-
них рисах про любченка, не торкаючись зв’язку 
центру з повстанською периферією20

Що ж до основного обвинуваченого цієї спра-
ви – голови Раднаркому україни П. любченка, то 
с. Косіор попередив, що на нього, за вказівкою 
Москви, збирається компромат. Тим часом, пер-
ший секретар наполягав, щоб свідчення зааре-
штованих проти голови сНК зачитувалися пря-
мо на засіданні Політбюро, аби дати можливість 
П. любченку знайти в слідчих матеріалах «окре-
мі слабкі місця» і виправдати себе в ЦК ВКП(б)21.

без сумніву, П. любченко, як колись і 
М. скрип ник, обвинувачений в націоналізмі, 
спробував виправдатися перед Й. сталіним не 
лише в листах, а й при особистих зустрічах. 
Перед роботою серпневого пленуму 23 серпня 
1937 р. він разом із с. Косіором зустрівся з «вож-
дем народів». Аудієнція відбулася за присутності 
М. Єжова, який, можна припустити, мав «речові 
докази» любченкового націоналізму. Як резуль-
тат Політбюро ЦК ВКП(б) прийняло рішення пе-
редати на розгляд пленуму ЦК КП(б)у «питан-
ня про любченка»22. Що ж до с. Косіора, то він, 
розуміючи, що справа набирає фатальний по-
ворот, спробував по максимуму віддалитися від 
скомпрометованого колеги. Зі свідчень очевидця 
випливає, що перший секретар дав чітко зрозу-
міти П. любченку, що слідство над ним буде від-
буватися не в республіці, а в Москві, тобто «заги-
нути йому так чи інакше доведеться». ситуація 
ускладнилася ще й тим, що с. Косіор напередод-
ні пленуму ЦК КП(б)у повідомив П. любченка, 
що він разом з В. Затонським формально будуть 
виступати проти нього23.

29–30 серпня 1937 р. відбувся пленум ЦК 
КП(б)у, на якому с. Косіор повідомив про «іс-
нування найсерйознішої контрреволюційної на-
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ціоналістичної організації» та розглянув питан-
ня про причетність до неї П. любченка – члена 
політбюро ЦК КП(б)у і голови Раднаркому 
україни. Членами цієї «організації», крім 
П. любченка, було названо А. любченка (ректора 
Київського ветеринарного інституту), В. Криха 
(наркома радгоспів уРсР), М. Василенка (голову 
Київського облвиконкому), М. Зиненка (секрета-
ря ЦВК уРсР), М. Демченка (наркома раднар-
госпів сРсР) та ін.24.

За постановою пленуму П. любченко виклю-
чили з політбюро та із складу членів ЦК КП(б)у, 
позбавили всіх посад, а його кримінальну справу 
передали до НКВс25. Розуміючи, що йому вже не 
уникнути репресій, П. любченко, за офіційною 
версією, покінчив життя самогубством, не чека-
ючи вироку.

у вересні та жовтні 1937 р. Косіор побував у 
Й. сталіна аж 6 разів26. у Москві він звітував про 
виконану роботу у справі «боротьбистів». Після 
приїзду з столиці, він сказав і. леплевському, що 
серед вищого парткерівництва сРсР «створила-
ся атмосфера недовіри щодо нього та начальни-
ка НКВс». Крім того, тривожним сигналом для 
с. Косіора була відмова Й. сталіна про призна-
чення йому другого секретаря ЦК КП(б)у.

Взагалі, якщо говорити про репресії цього 
періоду щодо вищого партійного керівництва 
республіки, то, згідно з відомостями дослідни-
ка Ю. Шаповала, в 1937 р. був знищений майже 
весь керівний склад ЦК КП(б)у. З 11 членів по-
літбюро ЦК, обраних на пленумі після хііі з’їзду 
КП(б)у, загинуло 10 чоловік (живим залишився 
лише Г. Петровський), а з 5 кандидатів у члени 
політбюро – 4. із 102 членів і кандидатів у члени 
ЦК, 9 членів ревізійної комісії, обраних на з’їзді, 
було репресовано 100 чоловік. Взагалі за офіцій-
ними даними у 1935 р. в усРР було заарештова-
но 24934 особи, у 1936 – 15717, у 1937 – 159573, 
у 1938 – 108006 осіб27. із цієї статистики яскраво 
видно, що піком терору в україні став 1937 р., 
коли репресії торкнулися не лише низових ланок 
парткерівництва, військових та інших категорій 
населення, а й вищого партійного керівництва 
КП(б)у.

27 січня 1938 р. відбувся пленум ЦК КП(б)у, 
на порядку денному якого найголовнішим стоя-
ло питання про заміну с. Косіора на посаді пер-
шого секретаря ЦК КП(б)у М. хрущовим. Для 
с. Косіора така ротація не була несподіванкою, 
адже він протягом січня побував у Й. сталіна три 
рази, декілька разів зустрічався з М. хрущовим28. 
Поряд з промовою с. Косіора, в якій він говорив 
про допущені у своїй діяльності помилки, що 

можна виправдати лише наполегливою роботою, 
на пленумі стояло питання про виключення із 
керівних органів чергової групи «ворогів наро-
ду» (М. блуашвілі, М. бондаренка, О. Волкова, 
М. Гікало, В. Затонського, с. Кудрявцев та ін.)29. 
Про атмосферу суцільної підозрілості, терору та 
деградації суспільства, яка панувала в республі-
ці, свідчить, зокрема. те, що компрометуючі ма-
теріали лише по Києву були подані на половину 
складу міської парторганізації, а з 130 комуністів 
Академії наук уРсР – на 11130.

Формальне підвищення с. Косіора до заступ-
ника голови Раднаркому сРсР, яке він отримав 
у Москві, не було гарантією безпеки для колиш-
нього партійного керівника україни, а радше на-
впаки. 3 травня 1938 р. у Москві він був зааре-
штований. у вироку зазначалося, що станіслав 
Вікентійович засуджений до вищої міри покаран-
ня з конфіскацією всього особистого майна «як 
контрреволюціонер і польський шпигун». Йому 
довелося пройти моральний тиск, очні ставки з 
колишніми однопартійцями та тортури, в резуль-
таті чого він зізнався в усіх інкримінованих йому 
злочинах. 26 лютого 1939 р. за рішенням закрито-
го засідання суду Військової колегії Верховного 
суду сРсР його розстріляли31. Як то кажуть у на-
роді: «З чим боровся, на те й напорався». Гірка 
правда, як би цинічно вона не звучала...

Таким чином, здійснюючи централізаторську 
політику, Й. сталін використовував традиційні 
для тоталітарного режиму методи упокорення 
всіх реальних та потенційно можливих проти-
вників «генеральної лінії» партії.

у перший рік так званого «великого терору» 
с.  Косіор був безпосередньо чи опосередковано 
причетним до репресій, чисток, виселень та роз-
стрілів представників усіх прошарків населен-
ня, включаючи вищу партійну еліту республіки. 
саме 1937 р. став рекордним для нього і за ре-
зультатом відвідування сталінського кабінету, де 
він побував 15 разів32, тоді він не лише отриму-
вав особисті вказівки щодо подальших репресій, 
але й звітував про пророблену роботу. Так зва-
на «справа боротьбистів» остаточно переконала 
Й. сталіна в нездатності с. Косіора виконувати 
свої повноваження, зважаючи на його неточне 
виконання інструкцій ЦК ВКП(б) щодо арешту 
окремих членів партійного керівництва респу-
бліки. сам с. Косіор, як представник старої «ле-
нінської гвардії», був знищений Й. сталіним як 
«зрадник народу» та польський шпигун.
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Исследована роль с. Косиора в развертывание массовых репрессий против широких слоев населения в 
1937 г. во время «большого террора». Особый акцент делается на участии первого секретаря ЦК КП(б)у в ре-
прессиях против высшего партийного руководства республики.

Ключевые слова: с. Косиор, Коммунистическая партия (большевиков) украины, компартийно-советская но-
менклатура, репрессии, «большой террор».

The author analyzes the role of S. Kosior in organizing the mass repressions against the general public in 1937 
during the «Great Terror». Special emphasis is laid on the part of the First Secretary of the Central Committee of 
the Communist Party (of Bilshoviks) of Ukraine concerning the repressions against the chief party authorities of the 
Republic.

Key words: S. Kosior, the Communist Party (of Bilshoviks) of Ukraine, party-soviet nomenclature, repressions, the 
«Great Terror».
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ірина петренко

вірА ЖуК – віДомИЙ вітчИЗнянИЙ історИК-Архівіст

у статті висвітлено внесок українського історика-архівіста В. Жук у розвиток вітчизняної архівної справи, 
історичного краєзнавства Полтавщини. Акцентовано увагу на тому, що діапазон наукових зацікавлень ученої 
широкий: давня історія, козацька доба, національні меншини, релігія, культура, освіта, відомі люди україни і 
Полтавщини.

Ключові слова: Віра Никанорівна Жук, наука, архів, архівні документи, історія, історичне краєзнавство. 

Працюючи в Полтавському архіві, В. Жук 
досліджувала історію архівної справи, брала 
участь у підготовці двох видань путівника цьо-
го архіву, збірників документів, публікацій у 
наукових журналах про пошукову, видавничу 
роботу, виступала із статтями, у тому числі в ча-
сописах, на різну тематику. у 60-х роках XX ст. 
брала активну участь у підготовці тому «історія 
міст і сіл української РсР. Полтавська область»6 
на громадських засадах, за що указом Президії 
Верховної Ради уРсР від 25 лютого 1975 р. їй 
було присвоєно почесне звання Заслуженого пра-
цівника культури української РсР.

у травні 1977 р. В. Жук захистила кандидат-
ську дисертацію в інституті історії Академії наук 
української РсР на тему «Громадськість україни 
в російсько-болгарських взаєминах 60-70-х років 
XIX століття» (науковий керівник – доктор істо-
ричних наук П. сохань). Звання доцента вченій 
присвоєно рішенням ВАК при Раді Міністрів 
сРсР від 27 листопада 1985 р.

слід зауважити, що Віра Никанорівна знахо-
дилася в опозиції до тодішньої влади, була так би 
мовити «внутрішньою дисиденткою». у публіч-
них демонстраціях або протестах вона активної 
участі не брала, але завжди була солідарна з опо-
зицією. Вона була мудрою і глибокою людиною, 
бачила несправедливість, брехню, обман, лице-
мірство імперських радянських чиновників та 
їхніх слуг.

Органи КДб Полтавської області стежили за 
нею з часів «брежнєвського застою», бо не могла 
їй пробачити українського патріотизму, глибокої 
зацікавленості у вивченні історії рідного краю, 
те, що порушувала так звані «небажані» теми, 
про які інші воліли краще мовчати. Наукові по-
гляди вченої не завжди збігалася з офіційною 
точкою зору академічної історичної науки, що 
викликало обурення представників влади і засу-
дження декого з колег.

© Ірина Петренко, 2015

Науковий доробок відомого вченого-історика, 
архівіста, фахівця у сфері славістики, зокрема, 
болгаристики, автора понад 400 наукових праць, 
кандидата історичних наук, заслуженого праців-
ника культури україни Віри Никанорівни Жук 
(1928–2008) не втрачає актуальності й понині. 
Певну кількість студій уже присвячено її жит-
тєвому і науковому шляху. Зокрема, спогади про 
співпрацю з нею написали відомий вітчизняний 
вчений, акад. П. Тронько1 болгарський дослід-
ник х. станев2. Науково-дослідницькій роботі 
В. Жук у Державному архіві Полтавської облас-
ті присвятили свої студії полтавські архівісти 
Т. Пустовіт3 і М. Чиркова4. До 80-річного ювілею 
вченої історик і. Петренко підготувала статтю, в 
якій спробувала визначити підсумки її багаторіч-
ної пошукової і дослідницької роботи. На історії 
праболгар в науковій спадщині вченої спинилася 
Н. самойленко5. Незважаючи на наявність цих 
праць, узагальнюючої розвідки про історико-ар-
хівну діяльність В. Жук досі немає.

Віра Жук народилася 12 квітня 1928 р. у селі 
Кривуші Кременчуцького району Полтавської 
області в сім’ї службовця. у 1950 р. вступила 
на історичний факультет Київського державного 
університету імені Т. Г. Шевченка, і в 1955 р. з 
відзнакою закінчила історико-архівний відділ 
цього закладу. Після цього її направили на робо-
ту в Полтавський обласний державний архів, де 
до червня 1978 р. вона обіймала спочатку посади 
наукового і старшого наукового співробітника, а 
згодом – начальника відділу використання і пу-
блікації документів. із 1978 р. до вересня 1986 р. 
працювала в Полтавському державному педаго-
гічному інституті (нині – національний універси-
тет) імені В. Г. Короленка спершу на посаді асис-
тента, згодом – викладача, старшого викладача, 
доцента кафедри історії сРсР та уРсР. Після 
виходу на пенсію протягом кількох років ще про-
довжувала трудитися в педінституті на посаді до-
цента, співпрацювала з Полтавським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського.



181

V. Персоналії

Опрацьовуючи документи в архіві, Віра Ника-
норівна дотримувалася принципу об’єк тивності і 
неупередженості, незважаючи на офіційний курс 
історичної науки і панівну ідеологію. Вона роз-
повідала, як часто помічала, що в її квартирі уже 
хтось побував, ніби і речі були на своїх місцях, 
але відчувалася присутність чужих, які перегля-
дали папери.

Праця в Полтавському державному педагогіч-
ному інституті імені В. Г. Короленка теж не при-
несла їй бажаного спокою та комфортного занят-
тя улюбленою науковою і педагогічною справою. 
хоч студенти її дуже любили і поважали, керів-
ництво інституту ставилося до неї упереджено.

Зважаючи на сферу своїх наукових зацікав-
лень, В. Жук кілька разів побувала на конферен-
ціях у болгарії, де встигла ще й попрацювати в її 
архівах.

Діапазон досліджень вченої був широкий. 
Про тягом трудової, наукової діяльності вона 
брала участь у написанні понад 20 колектив-
них наукових історичних видань – книг, збірок 
до кументів, 13-ти випусків серії брошур «Наш 
рідний край»7, таких солідних праць, як «Ад-
мі ністративно-територіальний поділ Полтав-
щини» (1648–1941; 1943–2002 рр.), «Полтава. 
історичний нарис» (Полтава, 1999)8 та ін. В. Жук 
є автором (самостійно чи у співавторстві) близь-
ко 200 статей у книгах, брошурах, наукових жур-
налах, понад 460 статей та довідок в енциклопе-
дичних виданнях, зокрема в енциклопедичному 
довіднику «Полтавщина»9. Вона готувала ме-
тодичні рекомендації для викладачів, вчителів, 
студентів, учнів, опублікувала велику кількість 
статей у газетах, брала участь у багатьох міжна-
родних, всеукраїнських і регіональних історич-
них конференціях.

у школах і вищих навчальних закладах 
Полтавської області широко використовуються 
підготовлені за участю Віри Никанорівни 13 ви-
пусків історико-краєзнавчого видання «Наш рід-
ний край», в яких йдеться про важливі історичні 
події, пов’язані з історією україни і Полтавщини: 
про пам’ятки природи, розвиток освіти, культу-
ри, піонерів ракетобудування, авіації, космо-
навтики, котрі народилися чи проживали у краї, 
підземелля Полтави та стародавніх міст-фортець 
Полтавщини, голодомор 1932–1933 рр., Другу 
світову війну та ін. саме вона вперше пов’язала 
ім’я Олександра Шаргея і Юрія Кондратюка – 
українського вченого-винахідника, одного з піо-
нерів ракетної техніки й теорії космічних польо-
тів, та виявила, що це одна людина. Відшукавши 
в архіві старе фото випускників Полтавської чо-

ловічої гімназії, вона довела, що Ю. Кондратюк 
був полтавцем.

багато статей вчена присвятила видатним лю-
дям: і. Котляревському, Т. Шевченку, М. Гоголю, 
В. Короленку, Є. булгарісу, Никифору Феотокі, 
Афанасіосісу Псалідасу, М. скліфосовському, 
Ю. Побєдоносцеву, М. Комарницькому, А. Мака-
ренку та ін.

Її перу належать історичні нариси про низку 
храмів та монастирів Полтавщини, які були цен-
трами розвитку духовності, освіти, культури краю, 
зокрема: «Полтавський хрестовоздвиженський 
монастир і пов’язані з ним важливі історичні 
події. статті з коментарями та фотоілюстрація-
ми», «Перлина Козельщини. сторінки з історії 
Козельщинського Різдва богородиці жіночого 
монастиря» (у співавторстві з Г. сердюком)10.

Основні напрями наукової діяльності 
В. Жук – історичне краєзнавство, конкретно іс-
торія Полтавщини (різні періоди), пам’ятки іс-
торії та культури, видатні люди краю. В галузі 
славістики – вивчення економічних, культурних 
та інших зв’язків україни і болгарії, Полтавщини 
та болгарії у XIX–XX ст.11 Вона досліджува-
ла також питання про німецьких колоністів на 
Полтавщині, їх соціально-економічне станови-
ще, культуру, побут, історію окремих їх нащад-
ків12, підготувала брошури про смт Градизьк, 
Диканьку, Нові санжари, про битву Вітовта на 
Ворсклі із золотоординцями 1399 р. тощо.

В останнє десятиліття свого життя В. Жук чи-
мало уваги приділяла дослідженню процесу фор-
мування української народності, вивчала історію 
перебування українських земель у складі різних 
державних утворень, історичні корені різних ет-
носів, які проживали тут у давнину, а також про 
їхні взаємини13.

Наслідком багаторічного, копіткого дослі-
дження стала її книга «із сивої давнини. Нариси 
з історії україни та Полтавщини (VII ст. до н. е. – 
XVI ст. н. е.)» (книга витримала 3 видання)14. 
Вона присвячена тривалому процесові форму-
вання української народності, маловідомим сто-
рінкам вітчизняної історії, особливо періоду до 
Київської Русі. у монографії В. Жук розкрила 
особливості перебування українських земель, у 
тому числі й території Полтавщини, у сиву дав-
нину в складі Великої скіфії, сарматії, під вла-
дою готів, гуннів, Аварського каганату, Великої 
та Чорної булгарії, під ігом Золотої Орди, у 
складі Великого князівства литовського. Вчена 
показала роль протоболгар, торків, половців та 
інших етносів у формуванні українського етно-
су та державотворчих процесів в українських 
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землях. В. Жук дослідила історичні корені різ-
них племен, народів, які переходили через наші 
землі або осідали на них, про їхні взаємозв’язки. 
Окремі нариси присвячено питанням про час за-
снування та перші згадки про Полтаву, Кия і Київ 
та ін. На підставі аналізу багатьох історичних 
джерел низку трактовок, міркувань у книзі нею 
висловлено вперше. Вона правдиво, достовірно 
інтерпретувала низку недостатньо або зовсім не-
досліджених так званих «білих плям» в історії не 
тільки українського, а й болгарського, угорсько-
го, польського та інших народів, започаткованих 
«у сивій давнині».

Ґрунтовно вивчаючи давню історії україни, 
В. Жук пов’язала її історичний розвиток із давні-
ми булгарами, Великою булгарією, акцентувала 
увагу на зв’язках україни й болгарії. Вчена до-
сліджувала життя і діяльність булюмара-Шеке 
(Щека), Кубрата (хорива), Шамбата (Кия), участь 
народних мас україни у визволенні болгарії 
від п’ятивікового османського іга та ін. Велику 
роль у цьому відіграла співпраця з відомим іс-
ториком із м. Казані (Республіка Татарстан) 
Фаргатом Габдул хамітовичем Нурутдіновим. 
Їх пов’язувало тривале листування, обмін дум-
ками, поглядами, новинками історичної на-
уки. Зокрема, збереженні і запровадженні в на-
уковий обіг Фаргатом Нурутдіновим унікальні 
пам’ятки – передусім зводу давньобулгарських 
літописів «Джагфар Тарихы» та карачаєво-бул-
гарських літописів, що проливають багато світ-
ла і відкривають багато «білих плям» в історії 
україни і, конкретно, Полтавщини. Ці унікальні 
джерела відкривають можливість інакше погля-
нути на нашу давню історію і роль у ній давніх 
булгар.

В одному із своїх останніх листів до Віри 
Никанорівні, де Ф. Нурутдінов вітав її з ювілеєм, 
він так характеризував учену: «Вот и в современ-
ной украине единственный профессиональный 
историк, не предающий свой народ – это Вы, 
женщина. Поистине украина была и осталась 
страной бесстрашных амазонок, но при этом 
надо сказать, что Ваш отец, от которого Вы, не-
сомненно, получили дар историка, был одним из 
немногих настоящих мужчин. Все таки настоя-
щие амазонки рождаются настоящими мужчина-
ми […] Вы состоялись как правдивый, честный 
историк (тут і далі підкреслення автора – І. П.), а 
таких по пальцам пересчитать можно. Но, кроме 
того, что Вы – честный историк, Вы еще и умный 
историк. у Вас настолько развит талант истори-
ка, что его можно назвать необыкновенным чу-
тьем. Именно это чутье отделяет толпу обычных, 

серых людей, числящихся историками, от исто-
риков-гениев. Я счастлив, что мы с Вами работа-
ем вместе, я многому у Вас научился»15.

булгарські літописи офіційно визнані не всіма 
сучасними істориками. Дехто з них намагається 
їх заперечувати і критикувати. Однак, з іншого 
боку, немало дослідників їх використовують. До 
їх кола належала і Віра Никанорівна. Вона звер-
нула увагу на той факт, що відомості, які містять-
ся в цих джерелах, у дореволюційний період і 
пізніше по крихтах вишукували окремі учені 
в спадщинах арабських, візантійських, україн-
ських, перських (іранських), китайських авто-
рів. Зокрема, американський учений-славіст, син 
академіка В. Вернадського, автора теорії ноосфе-
ри, Г. Вернадський, який не був ознайомлений із 
давньобулгарськими літописами, а використо-
вував інші джерела, писав у своїй праці з історії 
Давньої Русі про події, які сталися після смерті 
володаря Великої булгарії Кубрата.

В. Жук також апелювала до досліджень акаде-
міка НАН україни, історика діаспори О. Пріцака, 
який не читав літописів давніх булгар, але за ін-
шими джерелами писав, що князь Володимир 
спочатку прийняв мусульманство, а згодом – 
християнство. Мимоволі згадується розпо-
відь давньої літописної традиції, згідно з якою 
Володимир приймав послів із різних держав, ви-
слуховуючи похвали кожним своїх релігій. Віра 
Никанорівна небезпідставно вважала, що саме 
болгарські літописи можуть пояснити причини 
такого кроку Володимира. у зміненому вигляді 
легенда про прихід послів із пропозиціями при-
йняти ту або іншу релігію вміщена у літописі 
в Vіі ст., коли володар Великої булгарії Кубрат 
(який у першій чверті Vіі ст. приймав хрещення у 
Візантії) в 642 р. обрав мусульманство. саме тоді 
арабський халіфат почав наступати на Велику 
булгарію. Щоб уникнути кровопролитної війни і 
врятувати багатоплемінну ранньофеодальну дер-
жаву від розпаду, Кубрат прийняв іслам і заклю-
чив угоду з арабами. Отже, як історичне джерело 
болгарські літописи є достатньо достовірними 
для ідентифікації давніх подій.

Таким чином, історична болгаристика в твор-
чій спадщині В. Жук була різною як тематично, 
так і хронологічно. Звернення до широкого кола 
історичних джерел, у тому числі відомих вузько-
му колу науковців, ретельний аналіз їх, широкі 
наукові пізнання були типовими для її розві-
док. Опосередковано це сприяло зруйнуванню 
кон’юнктурних нашарувань і неадекватних уяв-
лень стосовно не лише історії болгарії у вітчиз-
няному її варіанті (етнічна еволюція протобол-
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гар, зв’язки українського і болгарського народів 
на регіональному рівні на різних етапах їхнього 
історичного розвитку і механізми їх збережен-
ня), але й національної історії дослов’янського 
періоду. болгарські розвідки В. Жук, зокрема 
відносно етногенезу праболгар, завжди корес-
пондувалися з науковими спостереженнями за-
рубіжної історичної думки і сприяли збагаченню 
національної болгаристики. Наукова і практич-
на цінність цих студій неспростовна, адже вони 
сприяють правдивому відтворенню минулого. 
Незважаючи на те, що за межами болгарії тео-
рія східноіранського походження предків болгар 
не набула загального визнання, наукова спадщи-
на дослідника об’єктивно сприяє розширенню 
джерельної бази для вирішення питання про іс-
торичне коріння одного з найдавніших етносів на 
європейському континенті. З іншого боку, аналіз 
праць В. Жук допомагає позбавитися від застарі-
лих стереотипів щодо рівня й характеру розвитку 
українського слов’янознавства та ставить на по-
рядок денний завдання комплексного підходу (на 
основі різних наукових дисциплін) до вивчення 
історії праболгар як перспективного напряму до-
слідження вітчизняного ранньосередньовічного 
періоду16.

В. Жук брала безпосередню участь у понад 20 
міжнародних, республіканських, обласних тема-
тичних і краєзнавчих наукових конференціях, зо-
крема, в двох у болгарії, вела науковий пошук у 
багатьох архівах колишнього сРсР, центральних 
та обласних архівах україни та чотирьох архівах 
болгарії, підтримувала контакти з багатьма вче-
ними, краєзнавцями, полтавськими книголюба-
ми. у 2006 р. В. Жук стала лауреатом обласної 
премії ім. самійла Величка.

Внесок В. Жук у розвиток науки важко пере-
оцінити. Її напрацювання у галузі давньої історії 
україни є певним здобутком української історич-
ної науки. Вона була винятково принциповим, 
об’єктивним, наполегливим, працелюбним уче-
ним, надзвичайно доброзичливою, толерантною, 
інтелігентною людиною.

Незважаючи на свій поважний вік, В. Жук 
брала активну участь у громадському житті міс-
та. Вчена зустрічалася з викладачами вищих 
навчальних закладів, учителями, студентами, 
учнями, ділилася з ними своїми знаннями у га-
лузі архівознавства, історичного краєзнавства та 
історії україни.

3 листопада 2008 р., після важкої хвороби, пе-
рестало битися її серце. Поховали дослідницю в 
Полтаві, дослідженню історії якої вона присвяти-
ла все своє життя. у жовтні 2010 р. на її могилі 

встановили пам’ятник, кошти на який зібрали ро-
дичі ученої та учні, колеги, друзі, науковці.

Отже, внесок В. Жук у розвиток вітчизняної 
архівної справи є досить значним, а науковий 
доробок в цілому становить суттєвий внесок у 
розвиток української історичної науки. Діапазон 
наукових зацікавлень її широкий: давня істо-
рія, козацька епоха, період Другої світової ві-
йни, національні меншини в україні, релігійні, 
освітні, культурні, мистецькі традиції україни 
і Полтавщини. студії, присвячені давній історії 
україні (додержавний період і період Київської 
Русі), дали змогу ліквідувати багато «білих 
плям», крім того, нині вони є перспективними 
для подальших теоретичних розробок. Праці, 
присвячені взаємовідносинам між українським, 
болгарським, німецьким народами не втрачають 
своєї актуальності, оскільки нині сприяють поро-
зумінню, налагодженню культурних зв’язків між 
ними. Виступи, лекції, дискусії, співпраця В. Жук 
із освітянським, науковим загалом Полтавщини і 
україни, учнями, студентами сприяли розвитку і 
продовжили традиції краєзнавчого руху краю.

Перспективними подальшими розробками 
цієї теми можуть бути дослідження інтелекту-
ального оточення В. Жук, її наукових зв’язків, 
листування з відомими вченими, письменниками 
і державними діячами.
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статья посвящена исследованию вклада украинского историка-архивиста В. Жук в развитие отечественного 
архивного дела, исторического краеведения Полтавщины. Акцентировано внимание на том, что диапазон на-
учной заинтересованности ученой широкий: древняя история, казацкий период, национальные меньшинства, 
религия, культура, образование, известные люди украины и Полтавщины.

Ключевые слова: Вера Никаноровна Жук, наука, архив, архивные документы, история, историческое крае-
ведение.

The article is devoted to research of a contribution of the famous Ukrainian historian and archivist V. Zhuk into 
the development of home archival affairs, historical local studies of Poltava region. The author focuses much attention 
on wide range of scientist’s research interests: the ancient history, the Cossack era, ethnic minorities, religion, culture, 
education, famous people of Ukraine and Poltava region.

Key words: Vira Nikanorivna Zhuk, science, archives, archival documents, history, historical local studies.
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Леся халецька

мАЛовіДомі сторінКИ ЖИття і ДіяЛьності в. Ф. БоБровА 
ЗА ДоКумЕнтАмИ ФонДу осоБовоГо похоДЖЕння 

ДЕрЖАвноГо Архіву м. КИЄвА

На основі документів фонду особового походження В. боброва, що зберігається у Державному архіві 
м. Києва, висвітлено малодосліджений період біографії видатного діяча української авіації.

Ключові слова: В. бобров, м. Київ, Київський політехнічний інститут, повітроплавна секція, авіаційні 
майстерні, авіаційний парк. м. Полтава, українська Центральна Рада, гетьманська і петлюрівська влада, 
більшовики, Червона Армія.

чатку як студент та ди-
пломант, а згодом – як 
викладач на його кафе-
дрі в КПі.

Фонд містить 
21 справу (1904–1971), 
де представлено біо-
графічні документи та 
фотографії. Біографічні 
документи: діаграма 
викладання предметів 
на механічному відді-
ленні КПі з оцінками 
студента В. боброва 
(1904, 1905); трудовий 
список (трудова книж-
ка) (1908–1938); витяг з 
метричної книги Києво–
Володимирського собору про шлюб В. боброва 
і Г. Гур’євої (1909); членський квиток канди-
дата у члени Київської ради наукової органі-
зації праці (1927); гостьовий квиток на засі-
дання Надзвичайного Vііі Всесоюзного з’їзду 
Рад (1936); рішення Вищої атестаційної комісії 
про затвердження професором (1939), авто-
біографія, анкети (1942, 1945); указ Президії 
Верховної Ради сРсР про нагородження орде-
ном Трудового Червоного Прапора (2 жовтня 
1945 р., газета «Пропеллер»); вітання співробіт-
ників Московського авіаційного інституту (1945); 
свідоцтво про смерть (1946); некролог в газеті 
«Московський більшовик» (1946); статті, при-
свячені В. боброву (1946, газета «Пропеллер») 
та відкриттю меморіальної дошки (1971, газета 
«Прапор змагання»).

Фотографії: В. боброва (1909–1911, 1919–
1922, 1931–1932, 1934, 1936, 1940), з дружиною, 
дочкою (1909–1935), серед професорсько-викла-

Віктор Флавіано вич бобров (1884–1946 рр.) – 
видатний діяч української авіації, засновник та 
перший директор Київського авіа ційного заво-
ду (ве ресень 1920 р. – гру день 1921 р.), ректор 
Київського полі технічного інституту (далі – 
КПі) (1921–1929), професор Московського авіа-
ційного інституту (1933–1946 рр.). Його життє-
вий, науковий, трудовий шлях відображений у 
працях таких дослідників українського літакобу-
дування та авіації як М. Згуровський1, В. савін2, 
А. Троценко3. Однак дослідники акцентують 
увагу, передусім, на професійній діяльності 
В. боброва як авіаційного інженера, організатора 
авіаційної галузі в україні. В. Татарчук, викорис-
тавши серед інших і раніше не введені в науко-
вий обіг документи Державного архіву м. Києва 
(далі – Держархів м. Києва), акцентує увагу на 
діяльності В. боброва напередодні і в період 
Першої світової і громадянської воєн4. Однак дея-
кі авторські твердження, зокрема щодо неможли-
вості участі В. боброва в повітроплавному гурт-
ку КПі, потребують додаткового обґрунтування, 
так само на подальше дослідження чекає життя 
та діяльність В. боброва періоду 1917–1920 рр.

Метою статті є висвітлення маловідомих сто-
рінок життя В. боброва до 1921 р. на основі доку-
ментів фонду особового походження Держархіву 
м. Києва. Наведені фактами можуть неоднознач-
но сприйматися науковою спільнотою і широким 
загалом та ставлять на порядок денний необхід-
ність ґрунтовнішого вивчення дорадянського пе-
ріоду життя В. боброва.

Документи, пов’язані з життям та діяльніс-
тю В. боброва, представлені у фонді Ф. Р-1526 
«бобров Віктор Флавіанович – професор, вче-
ний у галузі авіаційного будівництва»5. Ці доку-
менти були передані на постійне зберігання до 
Київського міського державного архіву у грудні 
1974 р. в кількості 1 кг інженером с. Карацубою, 
який був особисто знайомий з В. бобровим спо-

В.Ф. бобров – 
головний 

конструктор, 
професор МАі, 

(Москва, 1940-і рр.)
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дацького складу КПі (1923–1924), членів авіа-
ційного науково-технічного товариства при КПі 
(1925).

Вікторин Флавіанович бобров народився 
8 травня (26 квітня) 1884 р. у місті Камишині 
саратовської губернії Російської імперії. Його 
батько, статський радник бобров Флавіан 
Павлович6 походив з духовного стану, був влас-
ником родинного будинку в саратові. Ф. бобров 
до 1921 р. викладав природничо-історичні дис-
ципліни у саратовському реальному училищі7. 
Мати В. боброва – Катерина Василівна, походи-
ла з вологодських селян, була вихованкою сиріт-
ського будинку8. В. бобров за національністю був 
росіянином9, належав до православної релігійної 
конфесії10.

Окрім Вікторина, у сім’ї бобрових виховува-
лися його старший брат – Флавіан Флавіанович, 
у майбутньому – доктор технічних наук, профе-
сор КПі, молодший брат – Павло Флавіанович, 
майбутній лікар, сестра – Зінаїда Флавіанівна11

З 14 років Вікторин почав займатися репети-
торством, пізніше, у студентські роки, виконував 
креслярські, конструкторські замовлення, мав 
оплачувану заводську практику, оскільки потріб-

но було допомагати великій сім’ї. До того ж бать-
ко щомісячно сплачував борг за позику на будів-
ництво будинку для сім’ї12.

Відразу після закінчення саратовського реаль-
ного училища у 1903 р., він вступив до КПі, на-
вчання в якому завершив у 1910 р.13, отримавши 
звання інженера-технолога (механіка) із дипло-
мом і ступеня14. Таке тривале навчання, на думку 
майбутнього студента В. боброва – с. Карацуби, 
пояснюється не лише перевантаженням навчаль-
них планів, але також і неодноразовим довготри-
валим припиненням навчання в КПі у зв’язку з 
революційними подіями 1905–1907 рр.15 

В інституті В. бобров належав до складу 
саратовського земляцтва та брав участь у сту-
дентських виступах, приклад участі в одному з 
яких наводить с. Карацуба16. 15 січня 1905 р. у 
великій фізичній аудиторії КПі студенти органі-
зували зібрання на знак протесту проти розстрілу 
петербурзьких робітників. На спробу наряду полі-
ції, підсиленого військовими частинами, на чолі з 
поліцмейстером Києва полковником В’ячеславом 
Цихоцьким (до речі, відомим казнокрадом й ха-
барником17), розігнати студентів, останні відпо-
віли холодним душем із пожежних брандспойтів. 

Ректор КПі В.Ф. бобров (сидить перший ліворуч)
серед професорсько-викладацького складу інституту
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можливість В. боброва «брати в цьому жодної 
участі»25. На нашу думку, не слід беззастережно 
робити подібні висновки. с. Карацуба у своїй 
доповіді наводить уточнюючі дані: з 1905 р. до 
1909 р. В. бобров обирався віце-головою спо-
чатку Повітроплавної секції, а потім, з листопада 
1908 р., Повітроплавного гуртка КПі26. А, отже, 
принаймні до травня 1908 р. В. бобров міг брати 
участь у діяльності якщо не гуртка, то принаймні 
Повітроплавної секції (до речі, у травні 1909 р. 
В. бобров теж був у Києві, де одружився, про що 
йшлося раніше). Дивним став би факт раптового 
призначення абсолютно далекої від повітропла-
вання й авіації людини інженером-механіком в 
Авіароту чи Авіаційні майстерні27.

В анкеті28 зазначено, що з листопада 1911 р. 
до лютого 1913 р. В. бобров працював механіком 
на Київській Печерській водопровідній станції. 
с. Карацуба пише, що до 1913 р. В. бобров пра-
цював також проектувальником і конструктором 
у Київському представництві німецьких фірм із 
двигунів і загального машинобудування.

із лютого 1913 р. В. бобров починає працю-
вати в авіації: до травня 1914 р. – механіком 
2-ої Авіаційної роти (авіаційних майстерень) 
м. севастополь; із травня 1914 р. до травня 
1918 р. – старшим механіком 6-го Авіаційного 
парку (авіаційних майстерень) Південно-
Західного фронту29. у цей періож під час насту-
пу російської армії на 
фронті під керівни-
цтвом В. боброва по-
будовані і введені в 
дію паркові авіамай-
стерні в севастополі, 
Одесі (тут він нада-
вав також консуль-
таційні послуги на 
заводі «Анатра»), у 
львові, Перемишлі, 
Тернополі, під час 
відступу російських 
військ – у Жмеринці, 
Полтаві, Києві30. 
Працюючи як кон-
структор-винахід-
ник у 6 авіапарку, він 
розробив спеціаль-
ну турнель до літака 
«Ньюпор», пристосу-
вання для фар, прилад 

скориставшись 
затримкою, ви-
кликаною спро-
бою професорів 
Червінського, 
Вотчела та іванова 
заспокоїти поліц-
мейстера, біль-
ше 300 студентів 
устигли втекти. 
«Козаки оточи-
ли КПі (головну 
будівлю), де за-
трималася части-
на студентів після 
сходки. Арешт 

був неминучим. урятував механік інституту 
т. Ружицький (ймовірно, Михайло степанович 
Ружицький, який працював на кафедрі опору ма-
теріалів КПі з 1898 р. до 1956 р. – Л. Х.), який 
показав нам підземний хід з підвалу головної бу-
дівлі до кочегарки, звідки через сад на Польову 
вулицю. усі уникли арешту»18.

Ще до завершення навчання 29 травня 1909 р. 
В. бобров повінчався у Володимирському соборі 
м. Києва з Анною Миколаївною Гур’євою, 20-річ-
ною селянкою села Пасенова Молочиського пові-
ту Ярославської губернії19. у 1913 р. у бобрових 
народилася донька лідія20.

із 1904 р. В. бобров входив до складу 
Механічного гуртка КПі. З цього часу він захо-
пився повітроплаванням і авіацією. За ініціати-
вою професора електротехніки М. Артем’єва, 
учня і послідовника видатного вченого професо-
ра М. Жуковського, палкого пропагандиста ідей 
планеризму, у 1905–1906 рр. при Механічному 
гуртку була створена повітроплавна секція21. у 
1908 р. секція перетворилася на Повітроплавний 
гурток із кількома відділами: аеропланів, гелі-
коптерів, орнітоптерів, дигунів22.

у своїй автобіографії23 В. бобров ствер-
джував, що ще студентом КПі разом із іншими 
товаришами у 1905–1906 рр. організував сту-
дентський гурток повітроплавства й авіації і до 
завершення інституту був його віце-головою. 
Той факт, що одночасно з 1908 р. він працював 
на Кам’янській (м. Кам’яне Тверської губернії) 
паперовій фабриці механіком24, а також відсут-
ність в опрацьованих архівних документах, пері-
одичній пресі того часу підтверджень про участь 
В. боброва в діяльності Повітроплавного гуртка 
дали підставу В. Татарчуку стверджувати про не-

студент КПі 
В.Ф. бобров, 1909 р.

саратов, учень 
Реального училища 

В.Ф. бобров
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для регулювання літаків тощо. Його розробки 
були запроваджені у виробництво31. Щодо про-
ходження військової служби, він зазначив, що на 
дійсній військовій службі в царській армії не пе-
ребував32.

Одночасно з професійною діяльністю В. боб-
ров проводив в авіаційних частинах бесіди-лек-
ції зі спеціальних дисциплін на різноманітних 
курсах до 1919 р., коли почав викладати у вищих 
технічних вузах (до 1921 р. за сумісництвом)33.

Найбільш малодослідженим у біографії цьо-
го видатного діяча української авіації є відрізок 
часу від 1917 р. до 1920–1921 рр. Постає спра-
ведливе питання довіри до свідчень В. боброва, 
подальша наукова і професійна діяльність якого 
пов’язана з радянським режимом. Однак неві-
рним буде і не зважати на ці свідчення, що, ймо-
вірно, потребують додаткового вивчення. Отже, 
із початком лютневої революції у березні 1917 р. 
В. бобров обирається членом Військового Комі-
тету Ради офіцерських і солдатських депута-
тів Жмеринського гарнізону34 (сам В. бобров 
пише, що був обраний у Жмеринську раду ро-
бочих і солдатських депутатів35). у листопаді 
1917 р., очевидно перебуваючи з 6-м Авіапарком 
у Полтаві, на загальних зборах був обраний ко-
місаром полку і затверджений Радою революції 
м. Полтава36. Невдовзі був заарештований ор-
ганами Центральної Ради «за політичну робо-
ту і військові дії проти влади Центральної Ради 
на україні (закреслено)37, засуджений до роз-
стрілу і визволений революційними солдатами 
Полтавського гарнізону під керівництвом члена 
ради революції Кричевського38.

Принагідно зауважимо, що 27 жовтня 1917 р., 
у відповідь на події у Петрограді, в Полтаві від-
булося засідання міської Думи. За участю біль-
шовицької фракції Думи було прийняте рішення 
про підтримку Центральної Ради і засудження 
більшовицького перевороту. Гласні були повідо-
млені с. Косенком про створення Ради революції 
(на чолі з Я. Городецьким), завданням якої стало 
забезпечення охорони правопорядку і проведен-
ня виборів до Всеросійських установчих зборів39. 
На кінець 1917 р. діяльність Ради радикалізува-
лася, у місті панувало безладдя. 6 січня 1918 р. 
до Полтави вступили більшовицькі війська під 
командуванням Муравйова. 28 січня 1918 р. був 
створений Військово-революційний трибунал, 
до складу якого серед інших входив товариш об-
винувачувача Кричевський40.

у ніч з 8 на 9 квітня 1918 р. до Полтави 
вступили спочатку кінний полк імені Гордієнка 
української Залізної дивізії генерала Натієва, а 

наступного дня й німецька кіннота41. у цей час 
В. бобров уже перебував у Києві, де, за його свід-
ченнями, жив «за Гетьманської і Петлюрівської 
влади» з березня 1918 р. до лютого 1919 р. і пе-
реховувався від призову до гетьманського вій-
ська42. с. Карацуба зазначає, що В. бобров був 
вивезений гетьманцями з Полтави до Києва на 
броньовику і призначений головним інжене-
ром 5-го авіапарку, якому були передані рештки 
майна 3-го і майно 6-го авіапарків, з особистим 
складом у кількості 700 осіб43. сам В. бобров 
свідчить, що з травня 1918 р. до лютого 1919 р. 
працював старшим механіком 5-го авіаційного 
парку м. Києва44. Працював, ймовірно, із пере-
рвою, оскільки в іншому місці анкети читаємо 
«займався за приватним наймом з травня 1918 р. 
до грудня 1918 р. (коли захворів) в авіаційних 
майстернях Київського парку на посаді старшо-
го механіка і вів з більшовиками підпільну робо-
ту»45. За спогадами с. Карацуби, багатьох біль-
шовиків, що перебралися до Києва з Полтави 
(Яковчука, Кролюка, Шелудякова, Шидловського 
та інших) В. бобров не лише влаштував у 5-ий 
авіапарк, але й переховував у себе на квартирі за 
адресою вул. борщагівська, 91 а46.

Після захоплення Києва більшовиками з 
лютого до серпня 1919 р. В. бобров був при-
значений керівником Головних авіаційних май-
стерень Червоного повітряного флоту україни, 
які почали працювати на території 5-го авіапар-
ку47. Одночасно він був офіційно зарахований 
до Червоної Армії (демобілізований у вересні 
1920 р.)48.

Окрім ремонту літаків відновлені авіамай-
стерні стали майданчиками для заснування авіа-
ційної школи техніків-механіків при КПі та льот-
ної на Пост-Волинському49.

у зв’язку з захопленням Києва денікінськи-
ми військами 31 серпня 1919 р. авіаційні май-
стерні були евакуйовані до Москви, де В. бобров 
продовжував виконувати обов’язки керівника 
об’єднаних авіаційних майстерень Московської 
школи авіації до січня 1920 р.50 Одночасно вій 
займався науково-експериментальною діяльніс-
тю з професором М. Жуковським, брав участь у 
роботі Комісій Ради воєнної промисловості при 
Надзвичайному уповноваженому з постачання ар-
мії і флоту в якості керівника відділу управління 
Червоного повітряного флоту україни Київського 
і харківського військових округів51.

Після звільнення Києва у грудні 1919 р. від 
військ Денікіна з 20 січня до серпня 1920 р. 
В. бобров обіймав посаду керівника та інспек-
тора авіатехніки Київського окремого управ-
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ління Червоного повітряного флоту україни52. 
у березні 1920 р., відповідно до наказу № 415 
Надзвичайного уповноваженого з постачання ар-
мії і флоту 5-ий авіаційний полк був відновлений 
у Києві53.

З 6 травня до 12 червня 1920 р. В. бобров ра-
зом із 5-им авіаполком перебував в евакуації у 
містечку Карлівка Полтавської губернії у зв’язку 
з наступом «білополяків»54. Невдовзі після по-
вернення до Києва у серпні 1920 р., за розпоря-
дженням Головповітрофлоту, 5-ий авіаполк був 
розформований, обладнання та майно передане в 
авіачастини Єльця.

В умовах нищення авіаційного потенціалу 
Києва і україни загалом В. бобров у доповіді на 
ім’я Голови Головного управління об’єднаних 
авіаційних заводів (Головавіа) піддає нищівній 
критиці дії Центру, наполягає на припиненні ви-
везення майна авіаційних виробничих об’єктів 
до Росії і пропонує призначити його відпові-
дальним за організацію авіамайстерень у Києві 
з перспективою заснування на їх основі авіацій-
ного заводу55. Завдяки його зусиллям відправ-
лена до Москви делегація у складі В. боброва, 
В. Чвертка та В. Герасименка-ленського по-
вернулася до Києва 12 вересня 1920 р. з на-
казом № 15187 для Головавіа про організацію 
у Києві Державного авіаційного заводу № 12 
(«ДАЗ-12») з авіаремонтним і радіаторно-серій-
ним відділами. Його управляючим був призна-
чений В. бобров, комісаром – В. Герасименко-
ленський. Через рік радіаторно-серійний відділ 
був переведений до Москви на завод «Дукс», а 
ДАЗ – 12-им мандатом від 20 вересня 1921 р. за 
№ 8667 отримав нову назву «Ремповітря-6» (сьо-
годні це – державне підприємство «Київський 
завод «Авіант») і перейшов у підпорядкування 
«Промповітря». Директором заводу до грудня 
1921 р. був В. бобров56.

Що стосується служби у лавах Червоної Армії, 
то протягом 1920–1922 рр. В. бобров перебував у 
частинах особливого призначення, «брав участь 
проти бандитизму на україні»57.

із 1924 р. В. бобров – член ВКП(б) (партій-
ний квиток № 1880840), прийнятий до партій-
ної організації КПі Жовтневого райпарткому 
м. Києва58. був членом профспілкових органі-
зацій: із 1919 р. – союзу металістів, з 1932 р. – 
союзу працівників вищої школи і наукових 
установ (квиток № 215653), у секції наукових 
робітників з 1923 р.59

Ось як запам’ятався В. бобров його студенту 
та дипломанту с. Карацубі: «Внешний вид – фи-
гура заурядная. Чеховский облик. Приветливая, 
слегка болезненная улыбка. Мягкое рукопожа-
тие. спокойные движения. Негромкая плавная 
речь. с его появлением создавалась атмосфера 
уравновешенности, деовитости, серьезности, 
уверенности.

За 10 лет я не помню случая, чтобы он повысил 
голос, хотя обстановка часто побуждала к этому. 
Он только начинал чеканить слова – в голосе 
чувствовалась сталь. Для адресата это значило 
гораздо больше, чем истерический разнос.

Внутреннее содержание – предельная целеу-
стремленность, бескомпромиссность, независи-
мость суждений, готовность к подвигу – огонь на 
меня!»60.

Таким чином, зважаючи на неповноту автобі-
ографічних свідчень В. боброва, виникає потре-
ба у подальшому вивченні документальних дже-
рел з метою реконструювання біографії вченого 
періоду дореволюційних років і національно-ви-
звольних змагань 1917–1920 рр.
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ДоКумЕнтИ ДЕрЖАвноГо Архіву КИЇвсьКоЇ оБЛАсті
яК ДЖЕрЕЛо ДосЛіДЖЕння проБЛЕмИ стАновЛЕнння 

місЦЕвИх орГАнів ДЕрЖАвноЇ вЛАДИ в КИЇвсьКіЙ ГуБЕрніЇ 
у Квітні–ГруДні 1918 р.

Проаналізовано документальний масив Держархіву Київської області, що розкриває процес формування та 
функціонування місцевих органів державної влади в Київській губернії у добу Гетьманату Павла скоропадського.

Ключові слова: Державний архів Київської області, староста, Київська губернія, фонд, справа, Павло 
скоропадський.

різні етапи боротьби за українську державність 
у 1917–1921 рр. у фондах періоду української 
Держави міститься резолюція Черкаської місь-
кої управи із засудженням перевороту і встанов-
лення влади гетьмана; закони та розпорядження 
уряду гетьмана П. скоропадського, зокрема, за-
кони «Про статут української державної варти», 
«Про вибори земських гласних», «Про організа-
цію виборчих округів та комісій», «Про прийнят-
тя присяги службовцями канцелярії на вірність 
українській державі»; накази Міністерства про-
довольчих справ про запровадження твердих 
цін на хліб; документи про формування кінних 
загонів, списки призовників на військову служ-
бу, а також документи Головної ради Галицько-
буковинського та угорського куренів січових 
стрільців; меморандум товариства «Просвіта» 
ім. Т. Шевченка гетьману П. скоропадському з 
вимогою затвердити українську мову як держав-
ну; листування з Київською міською управою 
про перейменування вулиць міста на честь ви-
датних українських діячів та ін.5.

Цікавий для нас документальний масив міс-
титься у фондах: «Канцелярія Київського губерн-
ського старости української Держави» (Р-2797), 
«управління Київського повітового старости» (Р-
2794), «Осведомительный отдел при Киевском 
градоначальнике» (Р-2793), «Київська повітова 
земська управа» (1239), «Київська губернська 
земська управа» (1240), «Переяславська повiтова 
земська управа» (912), «Переяславська місь-
ка управа» (Р-534), «Радомишльська повiтова 
земська управа» (917), «Таращанська повiтова 
земська управа» (916). у справах цих фондів 
містяться списки службовців губернських та 
повітових управ, канцелярії губернського та 
повітового старости, чиновників канцелярії 
Київського губернського старости, службовців 
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Останнім часом з’являється все більша необ-
хідність поглибленого вивчення історії україн-
ського державотворення періоду 1917–1921 рр. 
Значну увагу дослідників у цьому контек-
сті привертає українська Держава гетьмана 
П. скоропадського. сьогодні, коли точиться 
багато дискусій щодо реформування місцевих 
органів влади, питання становлення владних ін-
ституцій на Київщині в квітні–грудні 1918 р. є 
досить актуальним. Незважаючи на різницю май-
же в століття, багато недоліків та проблем носять 
той самий характер у сучасну добу. Таким чином, 
вдосконалення структури та діяльності місцевих 
органів державної влади зумовлює інтерес до ви-
вчення минулого досвіду у цій сфері.

Запорукою об’єктивного дослідження істо-
ричної проблеми є детальне вивчення її джерель-
ної бази. Загалом архівні фонди є сукупністю 
документів, що відображають життя суспільства, 
мають історичне, наукове, соціальне, економіч-
не, політичне, культурне значення, відкривають 
можливість для повного відтворення відповідно-
го фрагмента минулого.

характеристику джерел з історії української 
революції 1917–1921 рр., доби Гетьманату та до-
кументів Держархіву Київської області подава-
ли Р. Пиріг1, Г. Пугач та л. Мільнер2, Ю. борщ3,  
В. Даниленко й л. Максюта4 та ін. Проте про-
блематику місцевих органів державної влади в 
1918 р. вони не розглядали, тому недослідже-
ною залишається низка документів . у зв’язку 
з цим, метою статті є виявлення та аналіз до-
кументів Національного архівного фонду, що 
зберігаються в Держархіві Київської області й 
містять інформацію про становлення місцевої 
влади на Київщині у період української Держави 
П. скоропадського.

у Державному архіві Київської області близь-
ко 20 фондів містять документи, що відображають 
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губернського правління, канцелярій повітових 
старост, штатний розпис за 1918 р.6. Тут ми зна-
ходимо повідомлення Міністерства внутрішніх 
справ про призначення і. Чарторижського гу-
бернським старостою Київщини та його рапорт 
про передавання службових справ7, призначення 
П. Андріанова губернським старостою та теле-
грама Васильківському повітовому старості про 
приїзд до білої Церкви8, призначення губерн-
ським старостою В. Федоренка і звільнення його з 
цієї посади9, особові справи бердичівського пові-
тового старости М. Кузнєцова10, Васильківського 
повітового старости В. Піроцького11, новоприз-
наченого Васильківського повітового старости 
Р. Кейхеля12, Звенигородського повітового старо-
сти О. Ковалевського13, Канівського повітового 
старости і. Недашківського14, листування з мі-
ністерством внутрішніх справ про призначення 
М. Кириченка Канівським повітовим старостою15, 
листування з тимчасово виконуючим обов’язки 
Київського повітового старости М. Григор’євим 
про виконання службових обов’язків16, інфор-
мацію про призначення і. Волошинова, а пізні-
ше – Д. Носенка липовецьким повітовим ста-
ростою17, призначення В. богданова на посаду 
Радомишльського повітового старости18, листу-
вання з сквирським повітовим старостою про 
тимчасове виконання О. ласкіним обов’язків 
сквирського повітового старости, надання до-
зволу приїхати до Києва в службових справах19, 
призначення В. Дубинського Таращанським по-
вітовим старостою і звільнення його з цієї поса-
ди20, призначення В. стейна Таращанським по-
вітовим старостою21, призначення Г. Михайлова 
уманським повітовим старостою22, призначення 
П. Корольова тимчасово виконуючим обов’язки 
Черкаського повітового старости та відмова мі-
ністерства внутрішніх справ в його затверджен-
ні23, особова справа Чигиринського повітового 
старости П. серебрякова24

у розпорядженнях уряду й губернського 
старости та листуванні з приводу їх виконання 
знаходимо характеристику становища «соціаль-
но-громадського управління». Так, 17 травня 
Київський губернський староста, звертаючись до 
населення заявив, що в губернії знищувалось і 
захоплювалось приватне майно, продовжувалися 
безладдя, насилля, процвітала анархія. староста 
«в такі страшні і тяжкі часи» просив усіх грома-
дян забути про класові, національні, релігійні, 
політичні суперечки і допомагати органам влади 
на місцях побороти безлад, обіцяв докласти усіх 
зусиль для встановлення порядку і застосовува-
ти крайні заходи для боротьби з насильством та 
анархією25. і. Чарторижський констатував, що на 

той момент на місцях не було створено таку сис-
тему владних органів, якій можна було б доручи-
ти виконання адміністративних обов’язків – в гу-
бернії панував безлад26. у справі також міститься 
звернення новопризначеного губернського ста-
рости П. Андріанова до населення. Одразу після 
призначення на посаду він попередив службов-
ців свого управління про необхідність чіткого 
дотримання законності, недопущення свавілля 
й правопорушень, виялення максимальної уваги 
до потреб населення. Він радив завжди дотриму-
ватися принципу: не населення існує для влади, а 
навпаки – влада існує для населення27.

із архівних документів про виділення та ви-
трати кредиту на утримання губернського і по-
вітових старост, штатного розпису службов-
ців управлінь, відомостей на виплату зарплати 
службовцям канцелярії видно, що на витрату 
виділених коштів накладалися обмеження. Так, 
від заступника міністра внутрішніх справ 
М. Вороновича до Київського губернського ста-
рости надійшла телеграма, в якій йшлося про 
те, що з кредитів, призначених на організацію 
управлінь губернського і повітового старост він 
мав до затвердження кошторису використову-
вати щомісячно не більше 16500 крб.; на утри-
мання губернського старости, його помічника, 
інспектора Державної варти, персонального 
складу канцелярії, на канцелярські, друкарські 
витрати та на утримання помешкання – не біль-
ше 2000 крб. На поїздки – не більше 5000 крб., 
10000 крб. – для екстрених, особливих ситуацій. 
Відповідно на утримання повітового старости 
та його штату – не більше 5000 крб., друкарські, 
канцелярські витрати, утримання помешкання – 
не більше 1500 крб., на відрядження – не більше 
1000 крб., для особливих випадків – 3000 крб. 
Губернський староста міг переводити кошти з 
одного рахунку на інший28. Фінансове забезпе-
чення інших управлінь викликало у губернського 
старости обурення. Так, у зверненні до міністра 
внутрішніх справ він заявив, що з майже одна-
ковим складом службовців оплата праці столич-
ного градоначальника і губернського очільника 
суттєво різнилася29.

Як свідчать архівні документи, важким був 
процес становлення місцевої влади на повіто-
вому рівні. Звертаючись до повітових старост, 
губернський староста вказував, щоб на початко-
вому етапі становлення влади «усіх поголовно» 
попередніх урядовців на місцях не звільняти, а 
службовців, які підкорились новій владі та були 
здатні чесно працювати на користь української 
Держави, залишати на посадах30. серед звер-
нень губернського старости та пояснення мініс-
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терства внутрішніх справ з окремих адміністра-
тивних питань знаходимо факти про поспішні 
призначення, низьку кваліфікацію, погану по-
інформованість частини старост. До прикладу 
Радомишльський повітовий староста просив 
Київського губернського старосту роз’яснити 
значення вислову «вжити заходи до урядових 
осіб у вигляді дисциплінарного стягнення», та 
які можна застосувати заходи, бо в розпоряджен-
ні їх перелік не був зазначений31.

Архівні документи свідчать про недостатню 
кількість службовців в управліннях повітових 
старост. 15 серпня Черкаський повітовий ста-
роста просив збільшити кількість помічників 
до двох осіб32. Також деякі повітові старости 
не відповідали визначеним діловим якостям. 
і. Чарторижський нарікав на Васильківського по-
вітового старосту через його захоплення спирт-
ним, адміністративну необізнаність, бездіяль-
ність у наведенні порядку в повіті, незаконні 
розпорядження про арешт службовців33.

З окремих документів видно, що активним 
заходом для наведення порядку в Київській гу-
бернії було стягнення контрибуцій. Повітові ста-
рости зберігали вилучені кошти на власних де-
позитах. у справі «Повідомлення сквирського 
повітового старости про накладення на селян 
контрибуції за революційні виступи та звіти й 
листування про витрати з цих грошей» бачимо, 
що сквирський повітовий староста 23 вересня 
звітував, що за зберігання зброї і напад на осо-
бливі загони Державної варти з липня по вере-
сень на села Кошляків, Почуйки, селезнівка, 
березни і Корнинську волость були накладені 
контрибуції в розмірі 233846 крб. Кошти збері-
галися у сквирському казначействі на депозиті 
старости та подекуди видавались на розсуд ста-
рости сім’ям загиблих чинів держварти. А в акті 
зазначалось, що контрибуції стягувалися лише з 
сіл березни і селезнівка в розмірі 230 тис. крб.34.

у справах цих фондів наявні документи про 
становлення органів влади на волосному рівні, 
зокрема листування з повітовими старостами про 
персональний склад волосних управ35. З них ви-
пливає, що гетьманська адміністрація ставила за 
мету створити у сільській місцевості лояльні до 
себе органи влади, тому намагалася контролюва-
ти особовий склад сільського керівництва. Так, 
Київський повітовий староста 29 травня 1918 р. 
звернувся до голів волосних управ з вимогою по-
дати списки членів волосних та сільських управ, 
а також документацію з їх виборів із зазначен-
ням, ким і коли вони затверджувалися36.

у документах, що стосуються міських та 
земських управ, розкривається суть діяльності 

місцевих органів самоврядування і їх боротьба 
за утвердження власних прав, процес ревізії на-
родних управ, фінансові та майнові зловживання 
членів цих управ. Проте прослідковується і по-
літична вмотивованість старост. Так, Київський 
губернський староста радив не зупинятися на 
дрібницях діяльності самоврядувань, а з’ясувати 
головні питання: фінансово-економічне стано-
вище, персональний склад, партійну приналеж-
ність, ділові якості службовців, виконання глас-
ними даних перед виборами обіцянок тощо37.

Згідно з протоколами засідань губернської ре-
візійної комісії з перевірки діяльності земських 
та міських управ, можна з’ясувати кількість роз-
пущених органів самоврядування. Зокрема, через 
звинувачення в марнотратстві така доля спітка-
ла Радомишльську, Звенигородську, уманську 
міські управи38. Збереглися скарги та постанови 
Черкаської повітової народної управи, протоколи, 
акти і документи Васильківської та Таращанської 
повітової ревізійної комісії39. Таким чином, в 
Київській губернії згідно з аналізом документів, 
із 14 органів міського самоврядування – розпус-
тили 7, а з 13 земств – розпустили 1240. З архів-
них документів видно, що органи самоврядування 
масово зверталися до відповідного департамен-
ту з проханням видати кошти на господарські, 
продовольчі та інші потреби. Звернення надси-
лали липовецька, Радомишльська, сквирська, 
Таращанська, Черкаська повітові земські управи 
на суми, що становили від 100 тис. до 1 млн. крб.41.

Документи згаданих фондів Державного ар-
хіву Київської області також відображають сус-
пільно-політичну ситуацію на Київщині. Вони 
містять накази, телефонограми, донесення, ре-
золюції, інформацію про становище на місцях, 
території селянських повстань, терористичну 
та партизансько-підпільну діяльність різних по-
літичних сил, арешти, які проводила Державна 
варта42. До прикладу, губернський староста на-
голошував на можливості вільно формувати по-
встанські загони в районах Звенигородського і 
Таращанського повітів, боротьба з ними не при-
носила успіху, вони були добре знайомі з міс-
цевістю, користувалися допомогою місцевого 
населення, втікали й продовжували діяльність в 
інших місцях43. Ці документи дають нам можли-
вість визначити мотивацію поведінки та просте-
жити настрої населення.

у скаргах місцевих установ і організацій на 
незаконні дії адміністрації та їх розслідування 
проглядається соціально-економічна ситуація 
в регіоні. Зокрема, на місця надходили телегра-
ми міністерства продовольчих справ про рекві-
зицію у населення і в млинах зерна і борошна. 
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Київський губернський староста зазначав, що 
досить часто представники хлібного бюро стя-
гували з населення хліб, необхідний йому, хліб-
ні контори постійно були оточені спекулянтами. 
Вказані чинники породжували в населення дум-
ки про недоцільність та шкідливість хлібного 
бюро44. староста констатував, що адміністрація 
на місцях досі не усвідомила новий порядок за-
готівлі хліба, відтак вона давала дозвіл закупову-
вати муку та інші продовольчі продукти різним 
установам та особам, які не були членами хліб-
ного бюро45.

Отже, документи Державного архіву Київської 
області дають змогу у великій мірі з’ясувати пи-
тання становлення місцевих органів державної 
влади на Київщині означеного періоду. Їх вико-
ристання та детальне вивчення уможливлює до-
слідження особового складу губернських та по-
вітових старост, процесу становлення влади на 
губернському, повітовому та волосному рівнях, 
матеріальних витрат управлінь старост, механіз-
мів стягнення контрибуцій з населення, процесу 
ревізії та кількості розпущених органів самовря-
дування в Київській губернії, суспільно-політич-
ної та соціально-економічної ситуації в регіоні у 
квітні–грудні 1918 р.
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ЗАхоДИ З віДновЛЕння поГоЛів’я хуДоБИ у пЕріоД вИЗвоЛЕння 
КіровоГрАДсьКоЇ оБЛАсті віД німЕЦьКо-нАЦИстсьКИх 

оКупАнтів (січЕнь-ЛИстопАД 1944 р.)

у статті проаналізовано головні напрямки роботи та конкретні заходи партійного керівництва Кіровоградської 
області у питанні відновлення колгоспного тваринництва у 1944 р.

Ключові слова: Друга світова війна, визволення, сільське господарство, тваринництво.

практично зруйнована дворічним господарюван-
ням нацистів. Окупанти не ставили перед собою 
завдання централізованого постачання міст. Їх 
було на окупованій території відносно небагато, 
а тому проконтролювати селянство вони повніс-
тю не могли, що призвело до численних крадіжок 
та зловживань з боку місцевих господарських ке-
рівників. система МТс фактично була знищена 
під час евакуації. Таким чином, громадські дво-
ри були далекі від ідеального стану, хоча і справ-
лялися з постачанням нацистської армії та оку-
паційної влади, а також забезпечували селянам 
пристойний рівень особистого добробуту. Крім 
цього, значних руйнувань зазнали господарства 
при відступі окупантів та під час бойових дій.

станом на березень 1944 р. у 730 колгоспах 
звільнених районів налічувалося 9726 коней, у 
т. ч. 7200 робочих, 521 голова великої рогатої ху-
доби та 171 свиня. Водночас у самих колгоспни-
ків було поставлено на облік 47520 голів великої 
рогатої худоби, у т. ч. 39900 корів. Таким чином, 
маємо підстави стверджувати, що процес руйну-
вання торкнувся не так сільського господарства, 
як колгоспної системи взагалі і тваринництва зо-
крема. Наприклад, у середньому по 12 районах 
на кожні 2,5 колгоспи припадала одна корова1.

станом на 15 березня Червона Армія ви-
зволила ще 10 районів (Новгородківський, До-
лин ський, Златопільський, Велико висків ський, 
Новомиргородський, устинівський, Ново архан-
гельский, хмелівський, Підвисоцький, Маловис-
ківський)2. До 19 березня 1944 р. вся територія 
Кіровоградської області вважалася звільненою 
від німецьких військ.

В інформації підкреслювалося, що: «Отсту-
пающие немецкие части угоняли население, 
уничтожали промышленные предприятия, жгли 
и взрывали постройки, портили оборудование 
мастерских, а также трактора, комбайны, и сель-
хозинвентарь в МТс, колхозах и совхозах.

© Вадим Колєчкін, 2015

Період визволення території Кіровоградської 
області від німецько-нацистських окупантів – 
один із найважчих в історії нашої області. Це 
зумовлено тим, що тут потрібно було не лише 
відновити органи влади, а й налагодити госпо-
дарське життя. Проте цілі і пріоритети діяльнос-
ті органів радянської державної системи можна 
оцінювати по-різному. Наукова розвідка є спро-
бою проаналізувати діяльність партійних органів 
у сфері тваринництва.

слід відзначити, що у цьому випадку не зовсім 
коректно говорити про «органи радянської вла-
ди». Реальне відновлення системи рад відбулося 
вже наступного, 1945 р. З огляду на це йтиметься 
про «органи партійної влади». В області всю по-
вноту влади здійснювало бюро обласного комі-
тету Комуністичної Партії (більшовиків) україни 
на чолі з першим секретарем Ф. Горенковим, а у 
районах – районні комітети КП(б)у. саме їм, а 
не залишкам довоєнних рад підпорядковувалися 
обласні, міські та районні виконавчі комітети Рад 
депутатів трудящих. саме під керівництвом пар-
тійних органів здійснювалося налагодження усіх 
форм суспільного життя, починаючи з відбудови 
промислових підприємств і закінчуючи штучним 
заплідненням худоби.

Головним джерелом відомостей про діяль-
ність партійних комітетів у сфері сільського 
господарства є періодичні звіти на адресу рес-
публіканського керівництва. Вперше проблема 
тваринництва згадується в інформаційному по-
відомленні на ім’я М. хрущова від 15 березня 
1944 р. у документі під назвою «інформація» 
повідомляється, що за період з 20 жовтня 1943 р. 
по 10 березня 1944 р. було звільнено 12 районів 
Кіровоградської області (більше, ніж третина 
території). у цих районах було відновлено ра-
дянську владу, обрано голів колгоспів, призначе-
но керівників районних організацій, директорів 
МТс, радгоспів.

На звільнені райони припадало 730 колгоспів, 
26 МТс, 11 радгоспів. Колгоспна система була 
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Меньшее разрушение имеем в районах, 
где Красная Армия стремительно наступала. 
Однако большевисковский, Новгородковский и 
Компанеевский районы понесли большой ущерб, 
в них осталось мало населения, угнан скот. 
Продуктивного скота в колхозах не осталось, ло-
шадей имеется 2–3 на колхоз»3.

Варто наголосити на тому, що мова у докумен-
ті йде не про селянські подвір’я, а про колгосп-
ні двори, які були, до речі, розтягнуті не тільки 
окупантами, але й селянами, які просто жаліли 
колгоспну худобу, що залишилася після відступу 
німців, і розбирали її по дворах.

Відповідно до такого стану акцент у роботі 
партійних та радянських органів був зроблений 
на відбудові саме колгоспного тваринництва, при 
цьому переважно за рахунок колгоспників. Так, 
у постанові облвиконкому від 5 квітня ставилися 
наступні завдання:

1) затвердити план контрактації молодняка 
великої рогатої худоби по 18 районах у кількості 
16500 голів (9550 бичків, 6950 теличок);

2) провести контрактацію ягнят та поросят;
3) контрактації підлягає молодняк 1942, 1943, 

1944 рр.;
4) заборонити забій телят, ягнят та свинок, 

вести рішучу боротьбу із неконтрольованим за-
боєм худоби (навіть власної – В. К.);

5) завершити контрактацію молодняка наро-
дженого 1942–1943 рр. до 1 травня, а молодняка 
1944 р. – до 1 жовтня4.

Оскільки термін «контрактація» вживався у 
той час для позначення обов’язкового (підкрес-
лення – В. К.) постачання селянами продукції 
державі (хоча і на основі номінальної платні за 
працю), то можна вважати, що у зазначеному ви-
падку маємо справу фактично з продрозкладкою, 
або ж з певним аналогом середньовічної відро-
біткової ренти. 

Повідомлення обкому КП(б)у на ім’я 
М. хрущова від 22 квітня деталізує інформа-
цію про стан колгоспного тваринництва в об-
ласті. Так, зазначається, що з 87790 робочих ко-
ней, які були у колгоспах до війни, залишилося 
лише 15360. Зазначимо, що поголів’я коней у 
більшості випадків хворіло на коросту. Мабуть, 
саме тому у якості тяглової сили визначаються 
251 колгоспна корова і 79231 корова колгоспни-
ків, які мали стати робочою худобою у 40% по-
льових робіт.5

Також до війни в області налічувалося 7379 
колгоспних тваринницьких ферм, у яких нара-
ховувалося 181793 голів великої рогатої худоби, 
171886 свиней, 109921 овець. В особистій влас-

ності колгоспників перебувало 180905 корів, 
156039 свиней.6

Після вигнання німецьких окупантів в області 
залишилося 92111 голів великої рогатої худоби, 
309 свиней та 50 овець. Особливою загрозою 
вважалося знищення окупантами тваринного 
генофонду. На всю область залишилося 22 бу-
гаї, 126 жеребців, 130 хряків. Потреба складала 
1320 бугаїв, 250 жеребців, 150 хряків. у зв’язку 
з цим обком партії звернувся до Наркомзему та 
Наркорадгоспу з окремим проханням забезпечи-
ти область тваринами-запліднювачами.7

інформація від 17 серпня 1944 р. про виконан-
ня планових завдань із розвитку колгоспного тва-
ринництва по Кіровоградській області за перше 
півріччя 1944 р. підбиває перші підсумки віднов-
лення колгоспного тваринництва.

Державний план контрактації великої рогатої 
худоби, затверджений урядом, складав 43440 го-
лів. До 1 липня 1944 р. було законтрактовано 
46140 голів (106,5%). План з контрактації овець 
сягав 1600 голів. Законтрактовано було 562 ві-
вці (35,1%). План контрактації свиней складав 
5000 голів. у реальності було законтрактовано 
1207 свиней, (24%). На момент подання інфор-
мації було знято з контрактації і передано до кол-
госпних ферм телят всіх років – 5392 (11,7%), 
овець та кіз різного віку – 240 (11,5%), свиней 
різного віку – 568 (11,4%)8.

Крім того, колгоспи закупили для власних 
ферм, а також отримали у порядку передавання 
трофейного майна:

– великої рогатої худоби – 3725 голів, зокрема, 
корів – 1308; 

– овець – 572, зокрема, маток – 434;
– кіз загалом 127 голів;
– свиней разом – 626, зокрема свиноматок 

319 (сюди не входить худоба, здана колгоспами у 
фонд м’ясоздачі);

– коней разом – 32462, зокрема, лошат 
1944 р. – 2205.

Таким чином, станом на 01 липня 1944 р. у 
колгоспах перебувало:

– коней – 32462 (за планом – 31600, виконання 
плану 102,7%), зокрема лошат 2205 (за планом – 
2300, виконання 96%, вижеребки на той момент 
продовжувалися);

– великої рогатої худоби – 9117, а за планом – 
44200 (виконання 20,6%, не було знято з контр-
актації 40758), зокрема, корів 1308, а за планом – 
1000 (130,8%);

– робочих волів 1043, за планом – 900 (вико-
нання 116%), зокрема, воликів на тягло 2256, а за 
планом – 24000 (9,4%, 22200 ще не зняті з контр-
актації);
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– овець і кіз 938, за планом – 1800 (виконання 
52,2%, на контрактації 322 голови), зокрема, ма-
ток 434, а за планом – 300 (виконання 144,6%);

– свиней 1194, а за планом – 6500 (виконання 
18,4%, на контрактації залишилося 639 поросят), 
зокрема, свиноматок – 319, за планом – 1200 (ви-
конання 26,6%).9

Невиконання плану з великої рогатої худоби 
пояснювалося тим, що контингент телят 1944 р. 
народження не досяг 6-місячного віку і не під-
лягав зняттю з контрактації. Пізні опороси при-
звели до затримки контрактації свиней, яка 
розгорталася лише з серпня – у період масових 
опоросів.

Відомо, що головною метою роботи колгосп-
ного тваринництва було налагодження масового 
високотоварного виробництва молока та м’яса, 
що було неможливим без створення великих 
комплексів виробництва – колгоспних м’ясо-
молочних ферм. Таким чином, керівництво об-
ласті приділяло велику увагу саме цьому засобу 
для забезпечення м’ясо-молочною продукцією 
міського населення та армії.

у підзвітний період по колгоспам області було 
організовано наступну кількість тваринницьких 
ферм: 

– МТФ – загалом 256 із запланованих 1729, 
тобто у кожному колгоспі по одній, з поголів’ям 
корів 6769, зокрема телиць 967 голів.

– сТФ – 85, з поголів’ям овець 815, зокрема 
маток 236.

– сТФ –10 з поголів’ям свиней 255, зокрема 
маток 133.

у багатьох колгоспах наявність поголів’я 
худоби станом на 01 липня 1944 р. була менше 
встановленої для ферм кількості, а тому такі кол-
госпи, хоча й мали худобу, проте, у число колгос-
пів, що мають ферми не були включені. З цього 
можна зробити висновок про фактичну відсут-
ність ферми як виробничого комплексу викликає 
науковий інтерес. Формально ж до таких, що ма-
ють ферми, відносили будь–які колгоспи з відпо-
відною кількістю худоби10.

у цей же період на колгоспних молочно-то-
варних фермах у середньому надої від кожної 
корови становили 520 літрів молока. Порівняно 
низький надій молока пояснювався тим, що 
21 район з 30 був звільнений від нацистської 
окупації лише у березні. Нормальний надій та 
облік молока налагодився лише у першій поло-
вині квітня. Тобто, облік молока у більшості ви-
падків проведений був лише на 2,5–3 місяці, а це 
означає, що за місяць від кожної корови надоєно 
170 літрів молока, що складає у середньорічній 
нормі 150% (округлено).

Значну увагу приділяв сільськогосподарський 
відділ обкому питанню природного відтворен-
ня поголів’я тварин. План кампанії зі злучки на 
01.07.44 р. виконаний з такими показниками:

– кобиломаток нараховувалося 4685 з 5450 за 
планом (86%), сезон злучок тягнувся до 15 липня 
1944 р.;

– корів та телят – 32924 із запланованих 76700 
(42%), зокрема, колгоспних 874 із запланованих 
1200 (73%);

– свинозлучок 2658, зокрема в колгоспах – 
223 з 1200 (18,6%).

Порівняно невисокий відсоток запліднених 
корів і телиць, особливо у колгоспників, поясню-
вався, головним чином, нестачею бугаїв у вес-
няний період кампанії запліднення. Ті бугаї, що 
були наявні, не були у більшості випадків доведе-
ні до заводського тіла, а деякі бугаї були віком від 
1,5 до 1,8 років. і у першому, і в другому випад-
ках колгоспи не могли дати виробникам повного 
навантаження. В окремих районах (Аджамський, 
Кіровоградський), а також у багатьох колгоспах 
області кампанія злучки у корів була розгорну-
та лише після ввезення туди бугайчиків 1943 р. 
народження, знятих з контрактації і перекинутих 
по районах на основі рішення обласної ради від 
10.05.1944 № 385.

Також було перекинуто виробників:
– жеребців – 274, які були взяті з одних ра-

йонів і завезені у 12 районів, що мали нестачу 
жеребців;

– бугаїв – 211 гол., що були взяті з 7 районів 
із надлишком бугаїв і перекинуті у 14 районів з 
нестачею бугаїв; крім того, колгоспи закупили і 
виміняли ще 50 бугаїв.

Таким чином, на той період в області було за-
пліднювачів:

– жеребців – 306 із запланованих 400 (76,5%);
– бугаїв – 920 із запланованих 1500 (61,3%). 

Потреба у бугаях врахована з розрахунку терито-
рії по 60 бугаїв на район у середньому;

– хряків – 630 із 500 відповідно до плану 
(126%, в наявності 50% молодих, від 1,5 роки);

– баранів – 202, відповідно до плану – 200 
(100%)11.

Задля забезпечення кампанії злучок наступ-
них років і виконання ремонту запліднювачів 
статевозрілого віку, обком партії вимагав поста-
вити на вирощування молодняк у такій кількості:

– жеребчиків 977 (план 1200, виконання 
81,4%), зокрема, 1944 р. н. 700 (план 700, 100%, 
план по 21-му району не затверджений);

– бугайчиків 1650 (план 2200, 75%);
– хряків 330 (план 1100, 30%); 
– баранів 50 (300, 16,6%).
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бугайчики і хряки мали вибиратися і стави-
тися на вирощування на плем’я в міру зняття з 
контрактації. Поставлений на плем’я молодняк 
був досить низьких генерацій (не більше 2-ї), а 
тому в процесі зростання певний відсоток перед-
бачалося вибракувати.

Обком партії був змушений констатувати: 
«План штучного запліднення тварин у підзвіт-
ний період нами не виконаний». у підтверджен-
ня слів наводилися дані про те, що кобил було 
запліднено лише 340 замість запланованих 1000 
(43%) (арк. 124), працювало лише 3 пункти.

Корів і телиць було обслужено лише 78 на 
одному пункті. і це при тому, що план складав 
15000 (0,5%), запліднення овець не виконувалося 
взагалі при плановому заплідненні 3000 штук. 

Для виконання плану штучного запліднення 
потрібно було завезти апаратуру на 20 кінських 
пунктів, 50 пунктів для великої рогатої худо-
би, 10 вівчарських пунктів. Фактично ж повних 
комплектів по окремих пунктах завезено не було. 
В області отримали набір окремої апаратури і за-
пчастин. Головним чином, розраховано було на 
вівчарські пункти на суму 25000 крб.

Крім зазначеного вище, для роботи пунктів 
область не мала необхідного контингенту заплід-
нювачів. Обкому партії вдалося лише організу-
вати три пункти для запліднення кобиломаток 
і один для великої рогатої худоби. До моменту 
запліднення овець планувалося організувати 
10 пунктів штучного запліднення. Для роботи на 
цих пунктах було підготовлено на 2-х тижневих 
курсах 33 особи районних інструкторів зі штуч-
ного запліднення12.

Окрім того, для нормального існування худоба 
повинна щось їсти. Тому велика увага була при-
ділена проблемі заготівлі кормів для колгоспної 
худоби (селяни мали харчувати власну худобу). 
План накопичення грубих кормів (у переводі на 
сіно, як еквівалент) був встановлений у 480 тис. 
тон. За попередніми підрахунками накопичення 
грубих кормів в області перебувало на рівні 600–
650 тис. у перерахунку на сіно13.

Відповідно до інформації від 6 вересня 
1944 р. завідувачу сільськогосподарським відді-
лом ЦК КП(б)у про підготовку до зимівлі худоби 
у колгоспах Кіровоградської області прогнозова-
на кількість худоби на зиму 1944/45 рр. складала 
32 тис. коней, 55 тис. голів великої рогатої худо-
би, 6,5 тис. свиней, 15 тис. овець. Потрібна кіль-
кість кормів складала відповідно до існуючих 
норм 221 тис. т. грубих кормів у сінному еквіва-
ленті (у наявності було 345 тис. т.), зокрема сіна 
71 тис. т. (реально 44 тис. т.), соковитих кормів 

150 тис. т. (реально 30 тис. т.), зокрема, силосу 
100 тис. т. (на той момент 1 тис. т.).

Таким чином, у області не вистачало для по-
вного задоволення потреб сіна 27 тис. т. та со-
ковитих кормів 120 тис. т. Нестачу сіна передба-
чалося перекрити за рахунок соломи та полови, 
яких колгоспи накопичили у достатній кількості. 
силос планували додатково закласти з гички у 
час збирання цукрового буряку. Крім того, в об-
ласті було 1252 га посівів кормових коренепло-
дів, врожай яких мав дати не менше 25 тис. со-
ковитих кормів.

Питання про концентровані корми мало бути 
вирішене після виконання колгоспами планів по-
стачання зерна державі. Враховуючи, що врожай 
вівса та ячменю майже у всіх колгоспах був не-
значний, концентровані корми планувалося заси-
пати за рахунок кукурудзи та відходів продоволь-
чих культур14.

ближче до зими постала перед керівництвом 
області проблема приміщень для розміщення 
колгоспної худоби. Через те, що більшість буді-
вель для тварин було пошкоджено під час бойо-
вих дій, підготовка до зими була розпочата ще у 
липні.

станом на 1 вересня 1944 р. область потре-
бувала 1726 конюшень на 32000 коней. Реально 
в області було 1895 конюшень на 56900 місць. 
Гірше було з іншими будівлями. Так, корівни-
ків потрібно було 1726 на 55000 голів, реально 
в області було 1320 приміщень на 35699 голів. 
свинарників потрібно було 745 на 6500 голів, 
реально було 687 на 26720 місць. Потреба у ві-
вчарнях сягала 981 на 15000 худоби, а в наявнос-
ті було 340 приміщень на 29889 осіб. Остаточні 
дати ремонту для конюшень та корівників ви-
значалися 10 жовтня, а для свинарників та вівча-
рень – 25 жовтня.

Деякі колгоспи (ім. Шевченка, «Красный се-
ятель», «Добробут» Олександрівського ра йо ну; 
окремі колгоспи Долинського, Єлиса вет град ків-
ського, Компаніївського районів) взагалі не мали 
приміщень для тварин, вони були зруйновані під 
час бойових дій.

Для ремонту потрібно було лісоматеріалу-
кругляка 75 тис. кубометрів, пиломатеріалу – 
60 тис. куб. м., цвяхів – 1 т., скла – 2,5 тис. ящи-
ків. Проте, в рахунок заявки з Наркомзему уРсР 
було отримано на вересень лише 70 тис. куб. м. 
кругляка з місцевих лісів, а частина його взагалі 
не отримана, оскільки колгоспи, розташовані да-
леко від лісів, дуже повільно його вивозили.

стан тваринництва та підготовка худоби до 
зимівлі були перевірені на місцях робітниками 
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обкому. За результатами перевірки бюро вимага-
ло від секретарів райкомів та голів райвиконко-
мів: 

– виділити у кожному колгоспі спеціальні ре-
монтні бригади теслярів, покрівельщиків, мазал-
ьщиків; надати допомогу колгоспам, не забезпе-
ченим тваринницькими будівлями у розміщенні 
худоби у приміщеннях колгоспників на договір-
них засадах;

– перевірити у кожному колгоспі стан заготів-
лі кормів і організувати прибирання отави та за-
кладення пізнього силосу до повного виконання 
планів у заготівлі кормів;

– усі корми передати по актах завідувачам 
колгоспним тваринництвом, поклавши на них 
усю відповідальність за збереження кормів і ви-
трати відповідно до норм; забезпечити постій-
ний ветеринарний огляд усіх тварин;

– укомплектувати тваринницькі бригади, у 
пер шу чергу, за рахунок колгоспників, які ра-
ніше пра цювали на фермах, а також за рахунок 
колгосп ників, які мали добрі показники у тва-
ринництві в 1944 р.;

– силами зооветпрацівників провести інструк-
таж представникам тваринницьких бригад з пи-
тань підготовки молодняка до зимівлі, харчуван-
ня, догляду та збереження молодняка.

станом на початок жовтня у колгоспах продо-
вжували здійснювати обмір заготовлених кормів 
і передавання відповідно до актів завідувачам 
тваринницьких ферм; також утеплювалися при-
міщення, з’ясовувалися можливості розміщення 
худоби у приміщеннях колгоспників.

у колгоспах проведена велика робота з лікві-
дації корости коней. З 10179 коней, уражених клі-
щем, вилікувано 3624 коней. у районах хвороба 
ліквідована повністю, а у 25 – залишилися коні, 

які перебували на лікуванні. Для цього у колгос-
пах працювало 126 газових камер. До настання 
холодів короста була повністю ліквідована15.

Вивчення матеріалів, що стосуються після-
воєнного відродження Кіровоградської області, 
дає цікавий матеріал для нових висновків щодо 
функціонування радянської політичної та еконо-
мічної системи. Кожного разу, глибше вивчаючи 
дії партійних та державних органів, упевнює-
мось у тому, що головною метою цієї системи 
було відтворення і підтримка існування самої 
системи, і в багатьох випадках – всупереч інтере-
сам народу. Колгоспна система, як частина вели-
чезної держави-фабрики, – не виняток. Поняття 
післявоєнного відродження стосувалося, насам-
перед, відбудови колгоспів, які мали забезпечити 
інтереси країни, але не селян. Подальше вивчен-
ня проблеми відновлення сільського господар-
ства у період визволення Кіровоградської області 
від нацистських загарбників становить серйозну 
перспективу наукових досліджень.

1 Державний архів Кіровоградської області, ФП-429, 
оп. 4, спр. 34, арк. 1.

2 Там само, арк. 4.
3 Там само, арк. 12.
4 Там само, ФР-2860, оп. 1, спр. 64, арк. 136.
5 Там само., ФП-429, оп. 4, спр. 34, арк. 102.
6 Там само, арк. 104.
7 Там само, арк. 111.
8 Там само, арк. 120.
9 Там само, арк. 121.

10 Там само, арк. 122.
11 Там само, арк. 123.
12 Там само, арк. 125.
13 Там само, арк. 126.
14 Там само, арк. 127.
15 Там само, арк. 128–129.

В статье проанализированы основные направления работы и конкретные мероприятия партийного руковод-
ства Кировоградской области по восстановлению колхозного животноводчества в 1944 г.
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The article analyzes the main areas of work and specific activities of the party leadership of Kirovohrad region to 
restore the collective farms livestock in 1944
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ЕпіДЕмічнА сИтуАЦія в КИЇвсьКіЙ ГуБЕрніЇ 
в роКИ пЕрШоЇ світовоЇ віЙнИ мовоЮ ДоКумЕнтів 

ДЕрЖАвноГо Архіву КИЇвсьКоЇ оБЛАсті

Здійснено огляд епідемічної ситуації в Київській губернії на основі аналізу документів Державного архіву 
Київської області, висвітлено окремі аспекти організації профілактичних та протиепідемічних заходів на по-
чатку Першої світової війни. 

Ключові слова: Державний архів Київської області, документ, Київська губернія, епідемія, Перша світова 
війна.

вплив тодішніх епідемій і інфекційних захворю-
вань та заходи захисту чи протидії їм. Вони пред-
ставлені широким колом нормативно-правових 
актів, звітів (у т. ч. статистичних), діловодною 
документацією, а також публікаціями у пресі 
1914–1918 рр.

у цій статті нами використано протоколи за-
сідань Полтавської, Волинської, Київської са-
нітарно-виконавчих комісій по боротьбі із епі-
демічними захворюваннями7, програми їхніх 
засідань8, доповіді про об’єднання протиепіде-
мічної діяльності відомств і установ Київської 
губернії9, статистичні свідчення про гостроін-
фекційні захворювання в Києві10, бюлетені комі-
тету Південно-Західного фронту11.

Причини, що сприяли розповсюдженню го-
стрих інфекційних захворювань у Київській 
губернії, в цілому не відрізнялись від тих, що 
були характерні для всієї території Російської 
імперії: до армії призвали велику кількість най-
більш дієздатного населення; відбулося загальне 
зниження рівня добробуту, викликане великими 
витратами на ведення війни; дезорганізація на-
родного господарства; погіршення медичного 
обслуговування та санітарно-гігієнічного стану. 
із перших років протистояння стала відчутною 
нестача медичного персоналу, оскільки багато 
лікарів також мобілізували12. Цей перелік – лише 
частина із того комплексу прямих чи опосеред-
кованих причин, що призводили до спалахів хо-
лери, тифу, малярії, дизентерії.

Ще однією проблемою стала швидкість по-
ширення інфекції і зараження людей через зро-
стання руху населення. у протоколі засідання 
Полтавської санітарно-виконавчої комісії зазна-
чено, що із кінця 1914 р. до квітня 1915 р. у гу-
бернії зареєстровано 8 випадків захворювань на 
холеру13. Четверо хворих, в яких діагноз під-
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Перша світова війна стала для українців осо-
бливо трагічною сторінкою історії. Один народ, 
територіально поділений між Російською імпері-
єю та Австро-угорщиною, був втягнутий у про-
тистояння між цими державами. східний фронт, 
значно перевищуючи за своєю протяжністю 
Західний, проходив і українськими землями. Тут 
відбулися криваві та масштабні бої.

Третьою силою у війні двох ворогуючих бло-
ків були різні хвороби, які не розрізняли ні союз-
ників, ні ворогів. Втрати від захворювань інколи 
перевищували кількість загиблих під час бойових 
дій. Епідемії та масові інфекційні захворювання 
не лише впливали на здоров’я людини чи призво-
дили до смерті, а й спустошували «гаманці» дер-
жав, впливали на соціально-політичні настрої, 
інколи змінювали хід військових дій. урахування 
цього аспекту при дослідженні Першої світової 
війни дасть змогу поглибити наше розуміння по-
дій у той історичний період.

українська історіографія Першої світової 
війни нині перебуває на етапі пошуку нових 
неординарних підходів. Набуває популярнос-
ті вивчення соціальних і національних аспектів 
війни та історії повсякденного життя населен-
ня. О. Реєнт1, В. бережинський2, В. Головченко, 
В. солдатенко3 у своїх працях під новим кутом 
зору висвітлюють старі теми та актуалізують 
дослідження історії війни. З’являються й спеці-
альні праці, присвячені вузьким сферам життя 
в умовах військового часу, зокрема О. Жванко4, 
Н. Загребельної5, О. Вільшанської6.

Незважаючи на значну кількість праць, при-
свячених війні, в історіографії ще й досі залиша-
ється багато спірних питань та маловідомих сто-
рінок. Тому документи архівів україни надають 
можливість об’єктивно дослідити повсякденне 
життя населення в умовах війни. Зокрема, вико-
риставши джерела Державного архіву Київської 
області, можна відносно повно охарактеризувати 
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твердився, належали до нижчих воєнних чинів, 
евакуйованих із театру бойових дій. Про загрозу 
виникнення епідемії йдеться і в доповіді ліка-
ря сухова про антисанітарні умови розміщення 
15083 польських біженців у Полтавській губер-
нії14. За різними підрахунками на території укра-
їнських земель у роки війни тимчасово перебува-
ло від 601092 до 656000 біженців15.

Особливому медичному огляду підлягали 
також військовополонені. В основному їх пере-
міщували вглиб країни, тому заходи із протидії 
поширенню інфекційних хвороб мали здійсню-
ватись безпосередньо на залізниці. Все ж повніс-
тю уникнути розповсюдження холери було вкрай 
важко. Так, 18 вересня 1914 р. у Києві серед ін-
ших було зареєстровано випадок смерті від азіат-
ської холери щойно прибулого в місто полонено-
го австрійця16.

упродовж війни найбільш небезпечними і час-
то повторюваними були спалахи холери, тифу, ві-
спи та малярії. Київський губернатор у листі від 
8 липня 1914 р. повідомив про наявність холери у 
Вінницькому, Ямпільському і брацлавському по-
вітах Подільської губернії та попереджав про її 
появу в Київській губернії17. у протоколі засідань 
Київської губернської санітарно-виконавчої комі-
сії від 21 лютого 1916 р. голова лікарської інспек-
ції навів місячні дані про хворих на тиф, згідно з 
якими у Києві загалом хворіло понад 400 осіб, а 
в повітах – близько 180018. у бюлетені комітету 
Південно-Західного фронту за 1 січня 1916 р. по-
дано статистичні підрахунки, за допомогою яких 
можна встановити співвідношення кількості хво-
рих, що належали до різних соціальних груп на-
селення, цифрові показники смертності та про-
ведених щеплень19. Зокрема, в жовтні 1914 р. на 
холеру хворіло значно менше цивільних жителів 
(19 осіб), ніж військових (67 осіб), найбільше 
постраждалих було серед біженців (104 особи). 
При цьому за жовтень кількість холерних хворих 
значно зменшилась, зате збільшилось число ви-
падків захворювань на дизентерію, особливо у 
військових частинах, розміщених на Київщині.

Не оминув Київську губернію й іспанський 
грип або «іспанка», що вразила Київ у серпні 
1918 р.

Необхідно зауважити, що наведені вище дані 
є лише невеликою частиною свідчень, які проли-
вають світло на масштаби поширення небезпеч-
них захворювань. Точний підрахунок можливий 
лише після комплексного опрацювання всіх від-
повідних документів фондів Державного архіву 
Київської області.

Зважаючи на складність епідемічної ситуації 
та необхідність її контролю в умовах воєнного 

часу, царський уряд був змушений посилювати 
заходи боротьби з епідеміями як всередині кра-
їни, так і в армії. Зробити це було складно через 
відсутність системного підходу до медичного 
забезпечення з боку держави в попередні роки. 
саме тому необхідно було виробити методи тіс-
ного співробітництва із земськими медичними 
установами.

у доповіді Київської губернської санітарно-
виконавчої комісії «Про об’єднання протиепіде-
мічної діяльності відомств і установ Київської 
губернії» обговорювалися декілька важливих пи-
тань20. Зокрема, планувалось: розробити плани 
попереджувальних заходів проти холери в межах 
всієї губернії; прийняти на себе загальне керів-
ництво із їхнім здійсненням при взаємній згоді із 
повітовими земствами і, по-можливості, із місь-
кими громадськими управліннями; заздалегідь 
виділити потрібні кошти, в тому числі і додатково 
на організацію спеціальної наради. Остання мала 
складатись із представників губернської земської 
управи, громадських управлінь повітових міст 
Київської губернії, повітових земських управ, 
губернської лікарської адміністрації військо-
вого відомства, управління Південно-Західної 
і Московсько-Києво-Воронезької залізниці, 
Київського округу шляхів сполучення, а також ін-
ших осіб, участь яких могла сприяти успішному 
вирішенню проблеми. При обговоренні ситуації 
нарада дійшла висновку, що найкращою формою 
об’єднання протиепідемічної діяльності буде 
така, коли за губернськими земствами залиша-
ється розпорядча частина (вироблення директив, 
вказівок, плану боротьби та розподіл коштів), а 
за губернськими правліннями – виконавча части-
на (практичне втілення, згідно з особливостями 
місцевих умов).

усі заходи, вказані у згаданих вище докумен-
тах, поділені на профілактичні і протиепідемічні. 
З профілактичною метою передбачалось забез-
печити суворий нагляд за джерелами водопоста-
чання. Йшлося про попередження забруднення 
води через вимочування конопель, прання білиз-
ни у невизначених місцях, викидання нечистот 
чи гною. Місцевому населенню забезпечувався 
безплатний доступ до абіссинських криниць21. 
Обговорювалось питання встановлення великої 
кількості розподільчих кранів на кінцях водо-
провідної мережі і на набережній Дніпра. Все ж 
категорично заборонялося вживати з неї воду для 
пиття. у плані боротьби з холерою, вироблено-
му Черкаською повітовою санітарно-виконавчою 
комісією, вказано на необхідність відкриття на 
березі річки біля м. Черкаси лікувально-продо-
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вольчого пункту із безплатного видавання окро-
пу і кип’яченої води у місцях стоянки суден22.

На засіданні Черкаської міської санітарно-ви-
конавчої комісії вирішили здійснювати особли-
вий нагляд за місцями масового скупчення людей 
та продажу харчових продуктів23. у постанові 
Київського губернатора на основі п. 14 «Правил 
продажу харчових припасів військовим чинам на 
станціях залізниць і пристанях» до найменших 
деталей описано вимоги, за умови виконання 
яких особа могла продавати харчові продукти24. 
Діяльність могла здійснюватись лише у закритих 
приміщеннях із навісом. Крамниця, як і прода-
вець, обов’язково повинні були бути чистими та 
охайними, а продукти свіжими і відмінної якості. 
Така докладна регламентація на найвищому рівні 
сфер повсякденного життя населення була необ-
хідною і корисною, але втілення її на практиці не 
завжди давало очікувані результати.

Цікавий випадок описано в протоколі Дашів-
ського санітарного піклування в с. Кальник 
5 липня 1914 р.25 у селі ще навесні з’явився тиф, 
який продовжував поширюватись. Особливу ува-
гу привернув випадок хворого Мойсея Груші, в 
якого була дрібна торгова крамничка із харчови-
ми продуктами, здійснювалась ще й таємна тор-
гівля горілкою. Крамниця знаходилась у житло-
вому приміщенні і з’єднувалась з останнім через 
одні суміжні двері. За ними лежав тифозний хво-
рий. у зв’язку з цим постановили просити місце-
вого священика В. лещинського сказати напутнє 
слово в церкві прихожанам, щоб вони утрима-
лись від покупок у вказаному закладі, а також 
звернутись до волосного старшини, щоб той не 
допускав сюди селян. Окрім того, було прийня-
то рішення здійснити огляд житла хворих, за-
бруднених вулиць, перевірити систему відводу 
нечистот Кальницького цукрового заводу. Таким 
чином місцева влада намагалась здійснювати 
профілактику і на матеріальному рівні, і зверта-
ючись до морального переконання людей.

Ознайомлення населення із всією необхідною 
інформацією відігравало важливу роль у поліп-
шенні санітарного рівня. Для популяризації гігі-
єни та медицини бердичівська комісія виділила 
кошти на придбання п’яти «чарівних ліхтарів»* 
і кінематографа26. Розміщення оголошень, роз-
повсюдження брошур, читання публічних лек-
цій про особливості захворювань, протидію їм, 
профілактика та дезінфекція хоча і набирали все 
більших масштабів, але через обмеженість кіль-
кості обізнаного медичного персоналу не були 
систематичними.

* Апарат для проекції зображень

До основних протиепідемічних заходів від-
носилась, передусім, термінова ізоляція інфі-
кованих. Для їх виявлення огляд здійснювався 
земським лікарем у населених пунктах або без-
посередньо на залізниці. Остання була одним із 
головних шляхів швидкого потрапляння хворих 
осіб із прифронтових зон. Тому значна частина 
уваги в документах приділялася узгодженню і де-
талізації дій місцевих властей із Київським окру-
гом шляхів сполучення, управліннями Південно-
Західною і Московсько-Києво-Воронезькою 
залізницями.

Результати аналізів, за можливості отри-
маних при першому огляді, надсилались у 
бактеріологічний інститут27. із зростанням епі-
демічних спалахів для правильного і терміново-
го діагностування виділялись кошти на встанов-
лення у дев’яти повітових містах лабораторій і 
запрошення лікарів бактеріологів. у перші роки 
війни деякі земства практикували організацію 
«епідемічних загонів». За викликом повітово-
го лікаря вони вирушали на місце виникнення 
епідемії, проводили лікування, дезінфекцію і 
щеплення. В плані дій по боротьбі із холерою 
зазначено, що при появі хвороби необхідно не-
гайно висилати такий загін, у даному випадку в 
Черкаський повіт28. у подальшому для запобіган-
ня поширення інфекції встановлювались «зараз-
ні» бараки, розподільчі госпіталі, дезінфекційні 
станції. у рекомендаціях щодо їхнього влашту-
вання приміщення розділялись на три категорії: 
для тих, кого підозрюють; для хворих; для тих, 
хто одужує29. За можливості, такі приміщення 
виділяли окремо для чоловіків та жінок, а також 
передбачались кімнати для персоналу і прислу-
ги. у серпні 1914 р. Київська губернська земська 
управа звернулась у лікарське відділення із про-
ханням такого змісту: «Внаслідок значного роз-
витку в м. біла Церква епідемій черевного тифу і 
дизентерії Губернська управа вважає вкрай необ-
хідним негайно організувати тимчасовий зараз-
ний барак у вказаному містечку для ізоляції хво-
рих. Встановлення такого бараку має особливе 
значення у справах охорони здоров’я військ, що 
проходять через білу Церкву»30. В повідомленні 
наголошувалося на терміновості і невідкладності 
проблеми, але, судячи із подальшого змісту, стає 
зрозумілим, що через бюрократичні процедури 
негайно вирішити її навряд чи вдалось.

Таким чином, поширення різного роду захво-
рювань, які часто мали епідемічний характер, 
були значним чинником, що впливав на ситуа-
цію як в середовищі цивільного населення, так 
і в армії. За допомогою максимальної кількості 
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документів Державного архіву Київської області 
можна повніше та точніше відтворити характер 
впливу цього факту на соціально-економічні та 
суспільні процеси в Київській губернії, охаракте-
ризувати зусилля державних органів влади щодо 
протидії та боротьби з епідеміями, порівняти із 
ситуацією на інших українських землях.
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сделан обзор эпидемиологической ситуации в Киевской губернии на основании анализа документов 
Государственного архива Киевской области, освещены отдельные аспекты системы организации профилакти-
ческих и противоэпидемических мер в годы Первой мировой войны.

Ключевые слова: Государственный архив Киевской области, документ, Киевская губерния, эпидемия, Первая 
мировая война.

The article reviews the epidemic situation in Kyiv province by analyzing the documents of the State Archives of 
Kyiv region, highlights some aspects of preventive and anti-epidemic measures at the beginning of World War I.

Key words: the State Archives of Kyiv Region, Kyiv Province, epidemic, World War I.
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Victoria Antonenko

2015 SUMMER INSTITUTE 
ON CONDUCTING ARCHIVAL RESEARCH

The article overviews the activity of the 2015 Summer Institute on Conducting Archival Research, the scientific and 
educational seminar for PhD students founded on the initiative of the Woodrow Wilson International Center for Scholars 
and the George Washington University. The author dwells on the session blocks of the 2015 SICAR; introduces the core 
speeches presented by advanced scholars and researchers as well as draws attention to the vital issues raised during the 
seminar; shares her personal opinion about the project as a researcher.

Key words: the 2015 Summer Institute on Conducting Archival Research (the 2015 SICAR), the Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, the George Washington University, the scientific and educational seminar for PhD 
students, the archival research.

War Group are both partners of the 13-th SICAR. 
Among the 27 lecturers who took part in the event 
are professional historians, archivists, policy 
makers, journalists and publishers. They represented 
different state and archival institutions and scientific 
and educational establishments of the USA such 
as the U.S. Department of State, the Institute for 
Defense Analyses, the National Archives and 
Records Administration, the National Security 
Archive, the Woodrow Wilson International Center 
for Scholars, the George Washington University, 
Princeton University, Columbia University, the 
Catholic University of America, the Johns Hopkins 
University, the University of Maryland, etc.

25 PhD students from the leading universities 
from Great Britain, Italy, South Korea, Poland, the 
USA, Ukraine, Finland, Switzerland and other coun-
tries were selected among more than 100 applicants 
to participate in the seminar this year. They are fu-
ture historians, political scientists and international 
relations specialists whose professional activities are 
closely connected with the using of archival sources. 
Scientific interests of the participants of the seminar 
concern various themes such as the development of 
cultural relations between the U.S. and Italy, the in-
terrelationship between Japanese export promotion, 
the Cold War security and the U.S. consumer cul-
ture, the postwar restoration and historic preserva-
tion in the Soviet Union, the Ba’athist propaganda 
programs and their impact on Iraqi national identify, 
the inter-Korean Dialogue, Jordan’s citizenship poli-
cies toward Palestinians, Great Britain’s opposition 
to South Korea signing the peace treaty with Japan 
in 1945, the Finnish foreign politics and nuclear dis-
armament policies, the communist movements in 

To foster scientific communication, first of all 
open, informed and non-partisan dialogue, to de-
velop international cooperation among a wide net-
work of specialists, to coordinate organization of 
the relevant researches concerning both national and 
international relations – this is the aim of the activi-
ty of one of the best think-tank of the world – the 
Woodrow Wilson International Center for Scholars. 
It was founded with the decision of the Congress 
in 1968 to commemorate the ideals of the only 
President of the USA who had PhD. During its func-
tioning for almost 50 years in Washington Wilson 
Center has expended research work in more than 
twenty scientific programs and projects. Among 
them are Africa Program, Asia Program, Canada 
Institute, Cold War International History Project, 
Foreign Policy Fellowship Program, Global Europe 
Program, International Security Studies, Kennan 
Institute, Kissinger Institute on China and the 
United States, Latin America Program, Middle East 
Program, Nuclear Proliferation International History 
Project and others1.

One of the leading directions of the activity of 
Wilson Center is giving a wide support to young 
scholars of different countries through conducting 
trainings, organizing conferences and seminars, 
allocating scholarships and grants for different re-
searches. Summer Institute on Conducting Archival 
Research is of great importance here. It is a sever-
al-day scientific and educational seminar for PhD 
students to help them to organize their research 
work at the archival institutions skillfully and cor-
rectly. It was founded on the initiative of the George 
Washington University and is held annually begin-
ning in 20032. 

Wilson Center’s History and Public Policy 
Program and George Washington University’s Cold © Victoria Antonenko, 2015
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late-colonial and early-independence Indonesia and 
Malaysia, etc. The only thing that connects these fel-
low students is the time interval of their researches – 
the period of the Cold War.

The 2015 SICAR was held on the bases of the 
Wilson Center (Ronald Reagan Building, 1300 
Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC, 20004-
3027) on the 26 – 29 of May 2015. The Director 
of the Wilson Center’s History and Public Policy 
Program and the Global Europe Program Christian 
Ostermann and the Associate Professor of History 
and іnternational Affairs at the George Washington 
University Gregg Brazinsky opened the seminar as 
its co-organizers. They greeted all the PhD students 
who were lucky to participate in the project, gave 
brief details of its history, told about the program of 
the seminar and wished all the participants fruitful 
work.

Just after introducing its participants, the first 
sessions of the seminar started. Its program was very 
rich. More than 20 themes were presented to the 

PhD students during 4 days. Project format consisted 
of a lecturer’s speech (about 60 per cent of time) and 
questions on the topic and general discussion of the 
problem (40 per cent). The program of the seminar 
was structured according to some blocks. The ses-
sions of the first block presented the theoretical basis 
of the work at the archival institutions. The second 
block included practical advice of the researchers 
who had gained some work experience at the ar-
chives of Asia, Middle East, Latin America, Europe 
and Russia. In the last block, attention was on how 
to organize one’s own archival materials, to write a 
dissertation or a monography and prepare them for 
publishing.

Acquaintance with the foundations of the func-
tioning of the archival institutions started with the 
lecture by Thomas Blanton, the Director of the 
National Security Archive at the George Washington 
University, on the topic ‘Confessions of a Documents 
Fetishist’. Being a skilled specialist, series editor 
for the Archive’s online and book publications of 

The first session of the 2015 Summer Institute on Conducting Archival Research. 
In the presidium from left to right: Director of the National Security Archive at the George 

Washington University Thomas Blanton, Director of the History and Public Policy Program 
and the Global Europe Program at the Woodrow Wilson International Center for 

Scholars Christian Ostermann and Associate Professor of History and International Affairs 
at the George Washington University Gregg Brazinsky.

May 26, 2015.
(Photos are provided by the Wilson Center’s History and Public Policy Program)
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more than a million pages of the declassified U.S. 
government documents, he gave brief details about 
the American practice of classifying and declas-
sification of archival documents to the participants 
of the seminar. The Associate Professor of History 
and International Affairs at the George Washington 
University Hope Harrison and the Assistant 
Professor of Political Science and International 
Affairs at the George Washington University Harris 
Mylonas shared their own experience at the lecture 
‘Preparing to Go to an Archive’. They paid attention 
to the necessity of compulsory learning the political 
situation and culture of the country you are going to 
visit, and the order and conditions of the work of the 
archival institutions abroad, etc. 38-year veteran of 
the National Archives and Records Administration 
David Langbart told about scientific work at the 
U.S. National Archives in general; the Director of 
the FOIA Project for the National Security Archive 

Nate Jones spoke about the opportunities of us-
ing the Freedom of Information Act (FOIA); the 
historian of the U.S. Department of State Stephen 
Randolph reported about the specificity of the re-
searching the U.S. foreign relations; the journalist 
Ken Hughes who is specializing on the research of 
the White House tapes of Richard M. Nixon, Lyndon 
B. Johnson and John F. Kennedy informed about the 
Presidential recordings. Special attention was paid 
to the challenges and opportunities of the digital ar-
chives. The problem was presented by the Professor 
at the Department of History at Columbia University 
Matt Connelly and the Program Associate with the 
Wilson Center’s History and Public Policy Program 
and the PhD candidate in History at the George 
Washington University Charles Krause.

The speeches by Gregg Brazinsky (the George 
Washington University), Kevin Woods (the Institute 
for Defense Analyses) and Christopher Darnton (the 

The lecture on ‘Researching at Foreign Archives (Part II): Europe and Russia’. 
In the presidium from left to right: Professor of History at the University of Maryland Jeffrey Herf, 

chief of the Gallery Archives of the National Gallery of Art Maygene Daniels (chair), 
Term Faculty at the School of International Service of American University, Editor at Large 

at the European Institute Garret Martin, Associate Professor of History and International Affairs 
at the George Washington University Hope Harrison, PhD student at MIT, Fulbright Scholar 

at Fudan University in Shanghai Joseph Torigian.
May 28, 2015.
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Catholic University of America) arouse great inter-
est and lively discussions among the participants of 
the seminar. They shared their experience of the re-
search work at the archives of China, South Korea, 
Iraq, Argentina and Brazil. Hope Harrison (the 
George Washington University), Jeffrey Herf (the 
University of Maryland), Joseph Torigian (MIT) and 
Garret Martin (American University) told fellow stu-
dents about the peculiarities of the researches at the 
archival institutions of Germany, Russia, the UK and 
France. Their reports were dedicated to the problems 
of the access to the archives, the peculiarities of their 
functioning, communication with foreign scholars 
and collaboration with the archivists, etc.

As for me, I was greatly impressed by 2 lectures. 
The first one was the speech of the Professor of 
American Foreign Policy at the School of Advanced 
International Studies Piero Gleijeses which was 
dedicated to his research work at the archives of 
Cuba. The result of it was the publication of the 
book ‘Visions of Freedom: New Documents from 
the Closed Cuban Archives’. The other one was the 
lecture of the Professor of History and International 

Affairs at the George Washington University James 
Hershberg about the internationalizing the Cold War 
history which became possible only in the period of 
the Gorbachov perestroika.

The variants of the systematization of the archi-
val materials, using different computer programs for 
search of the necessary information were discussed 
at the last block. The participants of the seminar 
were explained how to adapt their dissertations to 
arouse the interest of potential publishers. Attention 
was also paid to the topic of applying for grants and 
jobs. At the end of the seminar, fellow students had 
an anonymous survey to appreciate the quality of 
holding the event, to express their comments and 
suggestions.

The 2015 Summer Institute on Conducting 
Archival Research has left many incredible im-
pressions and the understanding that research work 
at the archives is based on 3 Ps: personal ties, pa-
tience and persistence (according to Hope Harrison). 
Communication with the American scholars 
strengthen the belief that publicity is the important 
demand to the modern researcher and science in the 

The organizers, lecturers and participants of the 2015 Summer Institute 
on Conducting Archival Research at the Wilson Center Memorial Hallway

(Ronald Reagan Building, 1300 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC, 20004-3027). 
May 26, 2015.
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period of the informational society development. 
Participation in such events, acquaintance with the 
leading specialists in history, public policy, journal-
ism, archives and publishing of the USA as well as 
with the PhD students of different countries not only 
widens our vision but is also the basis for scientific 
communication and further international coopera-
tion. Certainly, the SICAR is a qualitative scientific 
and educational project, which opens wide oppor-
tunities for its participants. That is why, I strongly 

recommend the seminar for the Ukrainian PhD stu-
dents, especially those who specialize in researching 
the modern history of foreign countries and interna-
tional relations.

1 Wilson Center Programs. – [Electronic resource]. – 
Access mode: http://www.wilsoncenter.org/programs.

2 2015 Summer Institute on Conducting Archival 
Research. – [Electronic resource]. – Access mode: http://
www.wilsoncenter.org/article/2015-summer-institute-con-
ducting-archival-research.

у статті представлено огляд діяльності літньої школи з проведення архівних досліджень 2015 року – 
науково-освітнього семінару для аспірантів, заснованого з ініціативи Міжнародного центру Вудро Вільсона для 
вчених та університету Джорджа Вашингтона. Авторка висвітлила основні виступи провідних дослідників, а 
також звернула увагу на стратегічно важливі питання, порушені в ході семінару; висловила особисті враження 
від проекту як дослідник.

Ключові слова: літня школа з проведення архівних досліджень 2015 року, Міжнародний центр Вудро 
Вільсона для вчених, університет Джорджа Вашингтона, науково-освітній семінар для аспірантів

В статье представлен обзор деятельности летней школы по проведению архивных исследований 2015 года – 
научно-образовательного семинара для аспирантов, основанного по инициативе Международного центра Вудро 
Вильсона для ученых и университета Джорджа Вашингтона. Автор осветила основные выступления ведущих 
исследователей, а также обратила внимание на важные вопросы, поднятые в ходе семинара; выразила личные 
впечатления от проекта как исследователь.

Ключевые слова: летняя школа по проведению архивных исследований 2015 года, Международный центр 
Вудро Вильсона для ученых, университет Джорджа Вашингтона, научно-образовательный семинар для аспи-
рантов
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тетяна середюк

новИЙ мЕтоДИчнИЙ посіБнИК З орГАніЗАЦіЇ 
нАуКово-ДосЛіДноЇ роБотИ в АрхівАх

рец. на кн.: Кобута с. Й., соловка Л. м. організація пошукової 
і дослідницької роботи в архівах: на прикладі Державного архіву 

івано-Франківської області : наук.-метод. посіб. – івано-Франківськ, 2014. – 70 с.

у рецензії подано огляд змісту науково-методичного посібника, зазначено його конкретну допомогу кори-
стувачам в оволодінні методами архівної евристики та шляхами оптимізації пошукової роботи.

Ключові слова: документ Національного архівного фонду, архівна справа, користувач архівними документа-
ми, довідковий апарат, правовий доступ до документів, тематичний огляд.

Посібник складається з передмови, чотирьох 
розділів, додатків та списку використаних дже-
рел і літератури.

у першому розділі «Порядок користування 
документами Національного архівного фонду 
україни та основні термінологічні поняття в га-
лузі архівної справи» з’ясовано такі поняття: ар-
хівний документ, документ НАФ, НАФ, архівний 
фонд, архівна справа, діловодство, архівна уста-
нова, архів, архівний підрозділ, архівний відділ, 
державна архівна установа, користувач архівни-
ми документами, довідковий апарат, архівна до-
відка, правовий доступ до документів, фондоут-
ворювач, тематичний огляд, архівна копія. Тут 
же проаналізовано відносини, пов’язані із вико-
ристанням, формуванням, обліком, зберіганням і 
Національним архівним фондом, та інші основні 
питання архівної справи відповідно до Закону 
україни «Про Національний архівний фонд та 
архівні установи» 1994 р. (із змінами) та «Правил 
роботи архівних установ україни» (2013).

Виправданим видається й те, що автори посіб-
ника звернули увагу на наказ Міністерства юс-
тиції україни від 19 листопада 2013 р. № 2438/5 
«Про затвердження Порядку користування до-
кументами Національного архівного фонду 
україни, що належать державі, територіальним 
громадам» та лист укрдержархіву від 16 грудня 
2013 р. № 02.3/4306. Про введення в дію цього 
Порядку був виданий спеціальний наказ дирек-
тора Держархіву івано-Франківської області від 
31 січня 2014 р.

Окремо підкреслено, що з метою організації 
користування документами в архіві функціонує 
читальний зал із відповідним технічним об-
ладнанням. Користувачам відповідно до їхніх 
замовлень установа надає документи НАФ, до-
відковий апарат (довідники, путівники, описи, 
каталоги, огляди, покажчики, картотеки тощо), 
а за необхідності й при згоді керівництва – об-

© Тетяна Середюк, 2015

Нині в архівознавстві об’єктивно є потре-
ба у розробленні теоретико-методологічних і 
практичних проблем, пов’язаних з осмислен-
ням історичного досвіду, розумінням право-
вих аспектів доступу до документів і науко-
вих основ організації Національного архівного 
фонду (далі – НАФ) (удосконалення підходів до 
їхнього відбору, класифікації, описування та 
використання), принципів комплектування ар-
хівів, системи довідкового апарату архіву тощо. 
З огляду на це науково-методичний посібник 
с.  Кобути та л. соловки «Організація пошуко-
вої й дослідницької роботи в архівах: на прикладі 
Державного архіву івано-Франківської області» є 
актуальним, оскільки його укладено з метою на-
дання рекомендацій потенційним користувачам 
щодо організації й методики дослідницької ді-
яльності, конкретної допомоги в опануванні ме-
тодів архівної евристики та шляхів оптимізації 
пошукової роботи.

Автори посібника не лише подали основні 
термінологічні поняття з галузі архівної справи, 
а й ознайомили потенційних користувачів із по-
рядком користування документами НАФ, що на-
лежать державі, територіальним громадам. 

Перспективним вбачається й те, що вперше 
для практичної реалізації поставленої мети та 
максимального залучення до пошукової й до-
слідницької роботи взято наявний комплекс 
джерел окремої установи: вказані вище аспекти 
розкрито на прикладі Державного архіву івано-
Франківської області (далі – Держархів івано-
Франківської області), зокрема, подано інформа-
цію про адміністративно-територіальний поділ 
івано-Франківської області у різні історичні пері-
оди, розкрито систему довідкового апарату цього 
архіву та етапи організації пошуку, викладено 
конкретні рекомендації щодо організації роботи 
дослідників із пошуку генеалогічних, фактогра-
фічних, біографічних та тематичних відомостей 
за документами.
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лікові документи (справи фондів, реєстри описів 
фондів). Вони можуть користуватися виданнями, 
що зберігаються у довідково-інформаційному 
фонді архіву. у цілому тут чітко викладено права 
та обов’язки користувачів документами НАФ, а 
також порядок оформлення осіб для користуван-
ня документами НАФ у читальних залах архівів 
загалом та у читальному залі Держархіву івано-
Франківської області зокрема.

Отже, у першому розділі викладено основні 
засади в галузі архівної справи та правові аспек-
ти доступу до документів НАФ, що є першим 
кроком у науковій організації дослідницької ді-
яльності потенційних користувачів.

у другому розділі «Ознайомлення з адміні-
стративно-територіальним поділом досліджу-
ваного періоду – обов’язкова умова початку 
пошукової роботи», відштовхуючись від цього 
постулату, подано інформацію про адміністра-
тивно-територіальний поділ території нинішньої 
івано-Франківської області у різні історичні пері-
оди та викладено рекомендації щодо встановлен-
ня адміністративно-територіальної належності 
населених пунктів.

Автори посібника прослідкували зміни в ад-
міністративно-територіальному поділі івано-
Франківської області та подали перелік джерел, 
з яких можна довідатися про цю інформацію 
(с. 31–32).

Автори стверджують, що визначення адміні-
стративно-територіальної належності населених 
пунктів та ознайомлення з адміністративно-те-
риторіальним поділом досліджуваного періоду, 
по-перше, допомагає встановити коло фондів, 
які можуть містити необхідну інформацію про 
досліджувані події, по-друге, дає змогу прослід-
кувати вплив на ці події конкретних історичних 
обставин. 

Аналіз тексту третього розділу («Етапи орга-
нізації процесу пошуку та використання системи 
довідкового апарату архіву – ключові моменти 
оптимізації дослідницької діяльності») посібни-
ка уможливлює виявлення шляхів оптимізації 
пошукової роботи, розкриває систему довідково-
го апарату Держархіву івано-Франківської облас-
ті (картотеки, каталоги, покажчики, огляди, бази 
даних, описи, путівники тощо) та етапи органі-
зації процесу пошуку. Тут подано список загаль-
них довідкових видань, в яких є інформація про 
фонди Держархіву івано-Франківської області, 
та опубліковані досі довідники архіву (с. 36–37).

у посібнику також запропоновано систему 
довідкового апарату архіву, до якої, крім путівни-
ків та реєстру описів входять:

– каталоги – систематичний, тематичний, гео-
графічний;

– картотеки – географічна, іменна (за доку-
ментами до 1939 р.), алфавітна (до ф. Р-2157 
«управління служби безпеки україни по івано-
Франківській області»); довідкова – про відве-
дення/передавання земельних ділянок, примі-
щень, відкриття установ, із особового складу;

– база даних «Документи з історії єврейських 
громад станіславського воєводства у фондах 
Держархіву івано-Франківської області»;

– огляди фондів (список фондів, на які укла-
дено огляди);

– покажчики до окремих описів: іменний – до 
опису 1 фонду «Прокуратура станіславського 
окружного суду» (ф. 226); комбінований – до 
фонду «станіславське воєводське бюро фон-
ду праці» (ф. 263); географічний – до фонду 
«Колекція метричних книг церков, костелів, си-
нагог станіславського воєводства» (ф. 631).

Каталоги, картотеки відкривають можливість 
дослідникам без трудомісткого поаркушного пе-
регляду потенційних справ виявити відповідні 
документи. Однак автори наголошують, що на-
уково-довідковий апарат архіву також не може 
повністю відобразити зміст кожного архівного 
документа, тобто врахувати індивідуальні запити 
кожного дослідника. Загалом, відповідні спеці-
алісти вважають, що працю з каталогом можна 
розглядати лише як первинний імпульс до пошу-
ку джерел з обраної теми. у посібнику звернуто 
увагу на найбільш оптимальну пошукову техно-
логію, що рекомендується вітчизняними науков-
цями при роботі з системою довідкового апарату 
архіву – так званий перехресний пошук.

Відзначимо висновок авторів до третього роз-
ділу: довідковий апарат архіву створюється деся-
тиліттями – це надзвичайно копітка і безперерв-
на праця архівістів. без допомоги довідкового 
апарату архіву, в тій чи іншій мірі, не обходиться 
жодний дослідник, а його використання в повно-
му обсязі допомагає не лише зорієнтуватися у ве-
личезному масиві архівних документів, а й дає 
змогу зекономити час при здійсненні пошуку.

Четвертий розділ – «Рекомендації щодо ор-
ганізації роботи дослідників у пошуку генеало-
гічних, фактографічних, біографічних, тематич-
них відомостей (за документами Держархіву 
івно-Франківської області) та оформлення поси-
лань» – точно відповідає і назві, і змісту.

Тут звернуто увагу на тому, що пошукову ро-
бота в архіві, яка має на меті виявлення інфор-
мації про предків, дослідження родоводу, т. зв. 
сімейної історії, яка б містила не тільки генеало-
гічні відомості, а й дані про національність, соці-
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альний та майновий стан, суспільно-громадську 
діяльність членів родини тощо стає дедалі поши-
ренним цікавим видом досліджень і займає ваго-
ме місце в діяльності державних архівів україни. 
Відзначимо, що архівні установи україни щоро-
ку виконують понад дві тисячі генеалогічних за-
питів громадян україни та іноземних громадян.

Автори зауважили, що найціннішим першо-
джерелом для проведення в Державному архіві 
івано-Франківської області самостійних генеало-
гічних студій безперечно є «Колекція метричних 
книг церков, костелів, синагог станіславського 
воєводства» (ф. 631). Крім цього, у ньому збері-
гаються фонди юридичних установ: судів, нота-
ріусів, адвокатів та ін. Щодо переписів населен-
ня, то є тільки переписи м. станіслава за 1857, 
1880, 1900, 1939 роки. у фондах органів влади 
та місцевого самоврядування є списки вибор-
ців, мешканців по окремих населених пунктах 
станіславського воєводства, членів виборчих ко-
місій та ін., зберігаються також книги обліку при-
зовників. Анкети, свідоцтва, паспорти, фотогра-
фії та інші особові документи наявні в особових 
справах емігрантів – мешканців станіславського 
воєводства, які оформляли документи на виїзд 
за кордон.

слід відзначити також, що при пошуку біо-
графічних відомостей про тих чи інших осіб 
слід використовувати наявні в архівних фондах 
списки та особові справи працівників установ, 
закладів. у виявленні відповідних фондів допо-
може «Покажчик установ, підприємств, органі-
зацій, товариств, об’єднань», укладений до пер-
шого тому путівника по фондах архіву періоду 
до 1939 р. На особливу увагу заслуговують доку-
менти галузі освіти. Цікавими є дані про громад-
ську діяльність окремих осіб, участь їх у роботі 
різноманітних товариств і організацій. Для ви-

явлення цих відомостей потрібно за допомогою 
працівників архіву скористатися окремою імен-
ною картотекою на членів партій, організацій, 
товариств.

Автори, крім методичних рекомендацій, про-
вели систематизацію всього архівного комплексу 
періоду до 1939 р. за географічно-тематичним 
принципом і уклали покажчик «Матеріали до іс-
торії повітів, міст і містечок станіславського 
воєводства у фондах Державного архіву івано-
Франківської області» (із зазначенням їхніх кон-
кретних пошукових даних).

Отже, четвертий розділ сприятиме підвищен-
ню рівня інформаційної культури як потенцій-
них споживачів ретроспективної інформації, так 
і працівників архіву. Ще глибша джерелознавча 
розробка фондів Держархіву івано-Франківської 
області в майбутньому, одночасно із вивченням 
інформаційних потреб суспільства, дасть змогу 
повніше задовольняти його духовні й наукові за-
пити.

До посібника укладено додатки: покаж-
чик «Матеріали до історії повітів, міст і міс-
течок станіславського воєводства у фондах 
Державного архіву івано-Франківської області», 
графік роботи читального залу, форми замовлень 
на видавання справ та копіювання документів 
архіву, форми аркушів користування архівними 
документами, заяв користувачів, список оглядів 
фондів, правила оформлення посилань на архівні 
документи тощо.

у цілому реферований науково-методичний 
посібник призначений для користувачів архів-
ними документами у читальних залах архівів, іс-
ториків, джерелознавців, архівістів, краєзнавців, 
студентів тощо, він уможливить значно оптимі-
зувати їхню пошукову роботу.

В статье представлен обзор содержания научно-методического пособия, отмечено его конкретную помощь 
пользователям в овладении методами архивной эвристики и путями оптимизации поисковой работы.

Ключевые слова: документ Национального архивного фонда, архивное дело, пользователь архивными до-
кументами, справочный аппарат, правовой доступ к документам, тематический обзор.

This review outlines the content of the scientific and methodological manual, notes its particular assistance for users 
in comprehending the methods for archival heuristics and optimization ways for searching.

Key words: the document of the National Archival Holdings, archival affairs, a user of archival documents, finding 
aids, legal access to documents, a thematic review. 
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ЮвіЛЕЇ

уДК 930.22:929Кулешов

ірина мага, микола Горбатюк 

сЕрГіЙ ГЕорГіЙовИч КуЛЕШов: 
ФунДАтор вітчИЗняноГо ДоКумЕнтоЗнАвстА.

історИКо-БіоГрАФічнИЙ нАрИс До 65-ти річчя віД Дня нАроДЖЕння 
тА 19-ти річчя роБотИ в унДіАсД

ства, а згодом предметного розуміння загального 
або класичного документознавства. Разом з тим, 
його позиція щодо неприйнятності концепції 
«нового» документознавства або документоло-
гії у діловодній та архівній сферах залишаєть-
ся незмінною. і це є яскравим свідченням не-
упередженого статусу дослідницької лабораторії 
с. Г. Кулешова, в якій панують лише принципи 
наукової об’єктивності та відкидаються всі, на-
віть власні суб’єктивні судження, що пройшли 
неупереджену апробацію часом, але не справди-
лися практикою. уміння сергія Георгійовича, з 
одного боку, – дистанціюватися від тенденційних 
роздумів, які є характерною ознакою сучасного 
наукового дискурсу репрезентантів соціально-
комунікаційної галузі знань та позиціонувати 
себе як послідовника класичних ідей докумен-
тознавства, започаткованого К. Г. Мітяєвим. Все 
це утверджує самостійницькі наукознавчі позиції 
с. Г. Кулешова в контексті новітньої парадигми 
документознавчої науки. 

Нині, в історії сучасного українського доку-
ментознавства, засвідчення вкладу основних на-
укових здобутків с. Г. Кулешова та оцінка його 
наукової діяльності у розвиток вітчизняного до-
кументознавства репрезентовано у ґрунтовній 
монографії В. В. бездрабко2, статтях з нагоди ми-
нулих ювілейних дат та рецензіях3. Враховуючи 
особливе місце наукових ідей с. Г. Кулешова 
щодо розуміння теорії документознавства, вагомі 
результати у підготовці фахівців різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів, у тому числі і найвищої 
кваліфікації у галузі книгознавства, бібліогра-
фознавства, бібліотекознавства, документознав-
ства, архівознавства тощо та його ювілеї, що 
також є незаперечною підставою для підбиття 
певних підсумків і аналізу авторських концепцій 
інтелектуала, зупинімося на розгляді основних 
етапів його життя та результатів творчої діяль-
ності детальніше, задля визначення їх ролі, а та-

становлення та розвиток вітчизняної науки 
про документ нерозривно пов’язується з іменем 
сергія Георгійовича Кулешова – фахівця, який 
першим в україні захистив докторську дисерта-
цію з проблем документознавства1, професора, 
вченого-новатора з широким діапазоном науко-
вих знань, праці якого високо цінують архівоз-
навці, книгознавці, бібліотекознавці, репрезен-
танти різних галузей історичної науки, зокрема 
нумізматики. 27 серпня 2015 р. фундатору ві-
тчизняного документознавства та незмінному 
упродовж 19 років очільнику однойменного від-
ділу українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства (далі – 
уНДіАсД) с. Г. Кулешову виповнилося 65 років.

За плідну працю у науковій, культурній та 
освітянській сферах сергія Георгійовича неодно-
разово відзначено багатьма нагородами, зокрема 
знаком «Відмінник освіти україни», Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів україни, Почесною 
грамотою Державного комітету архівів україни, 
Міністерства освіти і науки україни, Міністерства 
культури і мистецтв україни, галузевою премією 
імені Василя Веретенникова, Орденом святого 
Рівноапостольного князя Володимира Великого 
ііі-го ступеня тощо.

усе свідоме життя вченого – це вірне, ста-
ранне, безкорисне і чесне служіння спочатку на 
бібліотечно-бібліографічній, а згодом – архів-
но-документознавчій нивах. становлення його 
наукових поглядів нерозривно пов’язано з жит-
тєвими пріоритетами, що панували у його ро-
динному оточенні, умовами соціокультурного 
середовища студентської доби та персональним 
впливом харизматичних лідерів викладацького 
складу Київського державного інституту куль-
тури (далі – КДіК). Наукові погляди вченого на 
початку нового ххі століття дещо еволюціону-
вали в предметному розумінні науки про доку-
мент в цілому та загального документознавства 
як наукової дисципліни. Зокрема йдеться про ав-
торську концепцію спеціального документознав- © Ірина Мага, Микола Горбатюк, 2015
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кож зазначення особливого статусу у сучасному 
історіографічному процесі, а відтак і внеску у 
розвиток історичної науки в цілому.

Народився сергій Георгійович Кулешов у ти-
повій для свого часу (радянській), але ідеологічно 
незаангажованій київській родині. Його батько – 
Кулешов Георгій Веніамінович (1918–1997) – 
народився в м. Києві, деякий час проживав у 
харкові, брав участь у Другій світовій війні, піс-
ля демобілізації 2 роки працював у Київських ху-
дожньо-виробничих майстернях, а з 1948 р. і до 
виходу на пенсію у 1982 р. – на Київському екс-
периментально-дослідному керамічному заводі4. 
Мати вченого – Вікторія Олексіївна (1923–2001) 
походила з роду київських міщан Перепелиць і 
Закревських. була випускницею Київського сто-
матологічного інституту (1948), але через осо-
бливості функціонування радянської системи (її 
звинуватили у несанкціонованому поверненні з 
місця призначення на роботу і саботажі) впро-
довж всього життя до виходу на пенсію у 1979 р. 
вона працювала друкаркою у київському това-
ристві «Знання» та редакціях провідних укра-
їнських журналів. Цілком очевидно, що саме 
Вікторія Олексіївна прищепила майбутньому 
вченому інтерес до книги, історичної літератури 
та пізнавальної діяльності в цілому.

учнівські роки с. Г. Кулешова пройшли у ки-
ївській початковій школі № 141, а згодом – серед-
ній школі № 38. Ще під час навчання у школі у 
сергія Георгійовича проявився хист до дисциплін 
гуманітарного циклу, зокрема всесвітньої історії, 
літератури, нумізматики. у родині Кулешових 
була прекрасна бібліотека, основу якої складало 
зібрання батьків Вікторії Олексіївни. усі вони 
були прочитані с. Г. Кулешовим ще у дитинстві. 
Закінчивши 1967 р. школу, с. Г. Кулешов вже 
мав певний рівень знань з античної історії, ну-
мізматики, досліджував свій родовід та свідомо 
прагнув пов’язати своє майбутнє з історичною 
наукою.

с. Г. Кулешов прагнув здобувати вищу освіту 
на історичному факультеті Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка, але двічі у 
1967 і 1968 рр. не був зарахований, хоч добре здав 
усі іспити. Пропрацювавши один рік старшим ла-
борантом сектора держави і права АН уРсР та 
не поступивши на історичний факультет вдруге, 
сергій Георгійович у серпні 1968 р. погодився на 
пропозицію стати студентом бібліотечного фа-
культету щойно створеного КДіК. Відтоді почи-
нається «бібліотечно-бібліографічний» етап у на-
уковому та педагогічному житті с. Г. Кулешова. 
Цілих 25 роки він присвятив служінню в закладі 

культури задля виконання шляхетної місії збере-
ження соціальної пам’яті та забезпечення зв’язку 
минулого з сучасним і майбутнім.

Під час навчання сергій Георгійович спеціалі-
зувався на одній з провідних кафедр факультету – 
науково-технічної інформації (далі – НТі). На тлі 
інших, це відділення на факультеті вирізнялось 
особливою творчою атмосферою, широким діа-
пазоном спецкурсів, високим професійним рів-
нем викладачів та опорних знань студентів. Такі 
постаті як Д. М. скрипниченко, с. Й. Петров, 
і. б. бровко, М. Г. Різник, О. Д. балабанов, їхня 
життєва та наукові позиції справили значний 
вплив на формування сергія Георгійовича як 
особистості, вченого і педагога.

у 1972 р. с. Г. Кулешов закінчив інститут та 
отримав диплом за спеціальністю «бібліотекар-
бібліограф вищої кваліфікації технічних бібліо-
тек». Відразу після випуску в особистому житті 
молодого спеціаліста відбулася ще одна знакова 
подія – сергій Георгійович одружився. Того ж 
року його як одного з перспективних випускни-
ків запросили на роботу на кафедру НТі. Однак 
вже у листопаді 1972 р. сергія Георгійовича було 
призвано на строкову військову службу. більше 
року (по січень 1974 р.) він служив стрільцем на 
заставах у прикордонних військах на території 
сучасних республік білорусь та Молдова. Після 
демобілізації с. Г. Кулешов відразу приступив до 
роботи. спочатку працював старшим лаборантом 
(1974), потім – завідувачем кабінету кафедри НТі 
(1975–1977), згодом – викладачем кафедри НТі 
(1981–1987). З грудня 1977 по грудень 1980 рр. 
навчався в аспірантурі, де під науковим керівни-
цтвом л. З. Амлінського працював над кандидат-
ською дисертацією «учебные внутривузовские 
издания как источники информации и работа с 
ними вузовских библиотек», яку захистив у січні 
1984 р. у ленінградському інституті культури ім. 
Н. К. Крупської та здобув науковий ступінь кан-
дидата філологічних наук за спеціальністю «кни-
гознавство» 5. Робота молодого дослідника, яка 
сприяла оптимізації ходу підготовки основних 
типів видань як складових елементів єдиного ін-
формаційного простору, пов’язаного із забезпе-
ченням навчального процесу ВНЗ, викликала по-
зитивний резонанс як у осередках бібліо-, книго-, 
наукознавців, так і практичних працівників ВНЗ.

Перед виходом до захисту у творчому до-
робку с. Г. Кулешова було 19 наукових розві-
док, здебільшого присвячених історії, типології, 
методиці організації та формам використання 
навчальних видань для вищої школи як джерел 
наукової інформації. багато часу с. Г. Кулешов 
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віддавав науково-педагогічній діяльності: під-
готовці до лекцій та практичних занять, роз-
робленню авторських спецкурсів для студентів 
бібліотечного факультету («історія природничо-
наукової книги», «Документальні джерела на-
укової інформації»), укладенню методичних ре-
комендацій, присвячених організації самостійної 
науково-дослідної роботи студентів6. 

саме в середині 80-х років минулого століт-
тя під впливом метрів-наставників КДіК та в 
оточенні колег-однодумців (О. Д. балабанов, 
Н. В. бойко, Е. М. Жлудько, А. л. Маньковський, 
В. В. Терно) відбулося остаточне утвердження 
світогляду с. Г. Кулешова, становлення його як 
творчої особистості, вченого-новатора з висо-
кими науковим потенціалом, вдумливого викла-
дача вищої школи і толерантного вихователя. у 
1987 р. сергія Георгійовича призначають на по-
саду старшого викладача кафедри НТі. Відтоді 
його активність у науково-педагогічному про-
цесі КДіК зростає, він багато працює над роз-
робленням нових спецкурсів («Технічні засоби 
бібліотечної роботи», «Книгознавство і історія 
природничо-наукової літератури»), написанням 
методичних рекомендацій щодо їх засвоєння7, 
вивчає організацію наукових кваліфікаційних до-
сліджень8, виступає на науково-практичних кон-
ференціях9. 

Друга половина 1980-х рр. у творчому житті 
с. Г. Кулешова співпала з призначенням на по-
саду доцента кафедри НТі (1989) та початком до-
слідження (1986) документальних джерел науко-
вої інформації (далі – ДДНі). Результати роботи 
вчений систематично репрезентував на сторінках 
журналів «Научно-техническая информация» 
та «Науковедение и информатика»10. у 1990 р. 
у вигляді препринта опубліковано результат 
його багаторічної наполегливої праці «Развитие 
документальных источников научной инфор-
мации (историко-типологический анализ)»11. 
Консеквентним наслідком майже двадцятирічної 
науково-педагогічної діяльності с. Г. Кулешова 
стало отримання ним у 1991 р. наукового звання 
доцента та призначення виконуючим обов’язки 
завідувача кафедри НТі.

Наступний етап науково-педагогічної діяль-
ності с. Г. Кулешова пов’язаний з навчанням у 
докторантурі на кафедрі НТі КДіК (1993–1995). 
Він характеризується остаточним утвердженням 
наукових позицій вченого, осмисленням науко-
во-теоретичних та практичних здобутків у книго-
знавчій царині та зміною пріоритетів щодо пред-
метної сфери наукових зацікавлень. упродовж 
цих років, окрім публікації наукових статей та 

тез доповідей, виголошених на українських та 
міжнародних конференціях, с. Г. Кулешов видав 
навчальний посібник для студентів бібліотечного 
факультету «Вступ до інформатики» (1993 р.)12 та 
монографію «Документальні джерела наукової 
інформації: поняття, типологія, історія типоло-
гічної схеми» (1995 р.)13, у якій вперше в історії 
вітчизняного документознавства визначив сут-
ність поняття «документальне джерело наукової 
інформації» як сталого, узагальнюючого поняття 
для всіх документів, в яких домінує наукова ін-
формація.

у цілому, в цей час вчений успішно поєднує 
роботу в докторантурі з викладацькою діяльніс-
тю, керуванням дослідницькими роботами ди-
пломників, аспірантів, консультуванням тощо. 
Зокрема, у 1996 р. відбувся захист аспірантки 
л. О. Ткачової, яка під його керівництвом підготу-
вала кандидатську дисертацію «Видавнича діяль-
ність Київського університету у 1834–1917 роках 
(на прикладі видань з природознавства)». Після 
закінчення докторантури сергій Георгійович за 
об’єктивних (кризових економічних) і су б’єк тив-
них (бажання здійснювати наукову роботу з до-
кументознавства) залишив alma mater.

2 вересня 1996 р., с. Г. Кулешов став пер-
шим і незмінним керманичем одного з провід-
них структурних підрозділів новоствореного 
українського державного науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства 
(у 2001 р. з назви вилучено слово «державний»). 
Відтоді, на нашу думку, у науково-педагогічному 
житті с. Г. Ку лешова починається відлік нового 
та найбільш плідного періоду діяльності – архі-
вознавчо-документознавчого, який продовжуєть-
ся й донині.

З приходом сергія Георгійовича до уНДіАсД 
відділ документознавства почав працювати не 
тільки де-юре, але й де-факто (оскільки в струк-
турі інституту відділ існував з 1995 р.). При його 
безпосередній участі і підтримці було підготов-
лено документи щодо організації діяльності ін-
ституту, заочної аспірантури (з квітня 2003 р.), 
спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 (з травня 
2003 р.), налагоджено робочі контакти з праців-
никами служб діловодства та архівних установ, 
і, найголовніше, визначено пріоритетні напрями 
діяльності структурного підрозділу. За короткий 
час с. Г. Кулешов зумів згуртувати навколо себе 
колектив однодумців. Поруч з ним у різні роки пра-
цювали та працюють досі А. л. Маньковський, 
л. В. Кузнєцова, О. М. Загорецька, М. і. Кузнєцова 
та л. О. Ткачова. у відділі с. Г. Кулешова завжди 
панувала спокійна, сприятлива до вирішення на-
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гальних практичних питань і фундаментальних 
теоретичних завдань атмосфера. Він завжди го-
товий надати консультацію чи пораду. До його 
думки прислуховуються не тільки молоді науков-
ці, але й метри. Водночас, сергій Георгійович з 
притаманною йому витримкою та делікатністю 
миттєво та рішуче реагує на порушення корпо-
ративних етичних норм та вияви непрофесіона-
лізму.

1997 р. у спеціалізованій раді Національної 
бібліотеки україни ім. В.і. Вернадського с. Г. Ку-
ле шов успішно захистив докторську дисерта-
цію «Типологія наукових документів: історія та 
сучасний стан». Цією роботою с. Г. Кулешов 
заявив про себе як про власне українського до-
слідника історії та теорії документальних дже-
рел наукової інформації (проблематики дотичної 
до документознавства, книгознавства, наукової 
інформатики), гідного посісти почесне місце у 
когорті відомих корифеїв-інформатиків – знав-
ців науки про науковий документ та стати пер-
шим у плеяді вітчизняних документознавців. 
у 2000 р. с. Г. Кулешову було присвоєно вчене 
звання професора. Того ж року вчений опубліку-
вав взірцеву монографію «Документознавство: 
історія, теоретичні основи», за яку 2001 р. 
Нау ковою радою Державного комітету архі-
вів україни (нині – Державна архівна служба 
україни (укрдержархів) йому було присуджено 
галузеву премію. свою другу дослідник моно-
графічну працю повністю присвятив теоретич-
ним проблемам. у ній автор акумулював осно-
вні власні наукові ідеї, теоретико-методологічної 
засади і представив на суд фахівців ґрунтовний 
аналітико-синтетичний доробок. у цій роботі 
с. Г. Кулешов послідовно з’ясовує витоки науки 
про документ, в контексті загальних процесів 
розвитку історичної науки окреслює основні ета-
пи розвитку документознавства, подає та розгля-
дає його структуру, визначає теоретичні основи 
загального та спеціального документознавства та 
власне розуміння документології14.

Під керівництвом сергія Георгійовича співро-
бітниками уНДіАсД, укрдержархіву та іншими 
фахівцями, починаючи з 1996 р. опрацьовано низ-
ку затребуваних архівістами-практиками надзви-
чайно важливих тем, що знаходяться у площині 
теоретичної та науково-методичної сфер архівоз-
навства та документознавства, а саме: Планово-
звітна документація державних архівних установ 
україни (збірник форм) (2000); Примірні норми 
часу (виробітку) на основні види робіт в архів-
них підрозділах органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій (2001); ДсТу 4163–2003. Державна 
уніфікована система документації. уніфікована 
система організаційно-розпорядчої документа-
ції. Вимоги до оформлювання документів (2003); 
Примірна номенклатура справ апарату обласних, 
Київської та севастопольської міських держав-
них адміністрацій (2003); Примірна номенклату-
ра справ апарату державної адміністрації області 
(2004); Методичні рекомендації щодо застосу-
вання ДсТу 4163–2003. Державна уніфікована 
система документації. уніфікована система ор-
ганізаційно-розпорядчої документації. Вимоги 
до оформлювання документів (2004); ДсТу 
2732. Діловодство й архівна справа. Терміни 
та визначення понять: Національний стандарт 
україни (2005); Збірник уніфікованих форм ор-
ганізаційно-розпорядчих документів (2006); 
ДсТу 4423:2005–1. інформація та документа-
ція. Керування документаційними процесами. 
Ч. 1 Основні положення. (ISO 15489–1:2001, 
MOD): ДсТу 4423–1:2005. – чин. від 2007–04–
01 (2007); ДсТу 4423:2005–2. інформація та 
документація. Керування документаційними 
процесами. Ч. 2. Настанови (ISO / TR 15489–
2:2001, MOD): ДсТу 4423–2:2005. – чин. від 
2007–10–01 (2007); Перелік науково-технічних 
документів постійного строку зберігання (2007); 
Типові норми часу і виробітку на основні види 
робіт, що виконуються у державних архівних 
установах (2008); методики внесення до НАФ 
україни унікальних документів (2008) Критерії 
відбору веб-ресурсів як складової НАФ і як дже-
рела комплектування Центрального державного 
електронного архіву україни. Методичні реко-
мендації (2009); Перелік типових документів, що 
створюються в діяльності органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, інших установ, 
організацій і підприємств, із зазначенням стро-
ків зберігання (2010); Методичні рекомендації зі 
страхування документів НАФ їх власниками або 
уповноваженими ними юридичними чи фізични-
ми особами (2010); Перелік соціально-значущих 
документів, що мають надходити до архівних 
установ уразі ліквідації, підприємства, устано-
ви, організації (2011); нова редакція змісту кла-
су 02 «Організаційно-розпорядча документація» 
ДКуД (2011); Перелік документів постійного 
строку зберігання, що утворюють у науково-тех-
нічній та виробничій діяльності (2012); науково-
аналітичний огляд «уніфікація галузевої доку-
ментації в сучасній україні» (2013).

Нині згуртована команда відділу документоз-
навства під керівництвом с. Г. Кулешова працює 
над підготовкою нової редакції Державного кла-
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сифікатора управлінської документації (окрім 
класу 02), проектом Збірника уніфікованих форм 
організаційно-розпорядчих документів (встанов-
лення вимог до конструювання проектів нових 
формулярів уніфікованих форм ОРД) та проек-
том методичних рекомендацій щодо застосуван-
ня ДсТу 4163 Державна уніфікована система 
документації. уніфікована система організацій-
но-розпорядчої документації. Вимоги до оформ-
лення документів. інститутський осередок доку-
ментознавців під керівництвом с. Г. Кулешова у 
тісній співпраці з укрдержархівом, центральни-
ми та місцевими архівами, а також іншими дер-
жавними органами і надалі планує забезпечувати 
архівну галузь та діловодну сферу в україні нор-
мативно-правовими документами та науково-ме-
тодичними посібниками як на загальнодержав-
ному, так і на регіональному рівнях.

с. Г. Кулешов та співробітники відділу бага-
то часу і сил приділяють вирішенню нагальних 
проблем, пов’язаних з упровадженням електрон-
ного урядування в центральних і місцевих орга-
нах виконавчою влади україни та повноцінного 
функціонування Центрального державного елек-
тронного архіву україни (далі – ЦДЕА україни). 
Ще на світанку ери масової комп’ютеризації та 
інформатизації с. Г. Кулешов висловив свої дум-
ки щодо місця та перспектив розвитку електро-
нного документознавства в структурі загального 
документознавства (документології або «ново-
го» документознавства)15. багато ідей вченого 
установчого характеру щодо впровадження елек-
тронного документообігу знайшли своє місце в 
Концепції проекту Закону «Про діловодство»16 , 
його перу належить низка статей, що торкаються 
різних сторін сфери електронного документоз-
навства (електронне документування, електро-
нний документообіг та електронні ресурси)17. Під 
керівництвом сергія Георгійовича була написана 
і захищена кандидатська дисертація нинішньо-
го директора ЦДЕА україни Ю. с. Ковтанюка 
«Електронне документознавство в україні: сут-
ність наукового напряму, історія формування, 
перспективи розвитку» (2012).

Основний творчий доробок с. Г. Кулешова 
за майже два десятиліття роботи в уНДіАсД 
тісно пов’язаний зі сферою діяльності архівних 
установ та їхніми основними функціональними 
завданнями. багато зусиль вчений віддав робо-
ті з розроблення низки важливих тем концеп-
туально-теоретичного, науково-пошукового та 
методико-прикладного характеру, а саме: термі-
нологічного словника (1998, 2014)18 організації 
науково-дослідної та методичної роботи в дер-

жавних архівних установах україни (2001)19, 
методики грошової оцінки документів НАФ 
(2005)20, основних напрямів функціонування га-
лузевої системи науково-технічної інформації з 
архівної справи та документознавства (2005)21, 
проблем формування НАФ документами, відне-
сених до категорії унікальних22. Йому належить 
низка розробок, присвячених історії та перспек-
тивам розвитку українського документознавства, 
актуальним проблемам сучасного діловодства, 
зокрема розвитку поняттєвого апарату науки про 
документ, питанням структуризації документоз-
навства, роздумам про документ як базове по-
няття системи наукових знань в архівознавстві, 
бібліографознавстві, книгознавстві та інших 
галузях соціальної комунікації, а також розвід-
ки концептуального і прикладного характеру з 
управлінського документознавства23. Окремої 
уваги заслуговує участь с. Г. Кулешова у здій-
снені амбітного наукового проекту – «українська 
архівна енциклопедія» (2008). Під його керівни-
цтвом та за створеним ним словником гасел було 
підготовлено до публікації тематичний блок «до-
кументознавство»24.

більш ніж 45-річна трудова діяльність с. Г. Ку-
лешова формально вписана в контекст ли ше 
двох наукових установ КДіК та уНДіАсД. Про-
те, одночасно з роботою в уНДіАсД с. Г. Ку-
лешов продовжував реалізовувати себе як пе-
дагог, викладач, рецензент. у різні часи він 
працював в Національній бібліотеці україни 
ім. В. і. Вернадського (далі – НбуВ), зокрема 
інституті рукопису, Київському національно-
му університеті культури і мистецтв (далі – 
КНуКіМ). у 1999–2011 рр. сергій Георгійович 
за сумісництвом працював у Державній (нині – 
Національній) академії керівних кадрів культури 
і мистецтв (далі – НАКККіМ). За цей час про-
фесором с. Г. Кулешовим, шанованим колегами-
викладачами та студентською аудиторією за те, 
що, попри всі свої наукові заслуги та досягнення, 
широку ерудицію, ораторські та полемічні зді-
бності і принциповість, ніколи не дозволяв собі 
панібратства з колегами та зверхнього ставлення 
до студентів, було підготовлено кілька сотень фа-
хівців у сфері документознавства та інформацій-
ної діяльності. упродовж десятиліття він розро-
бив кілька авторських навчальних курсів25, серед 
яких особливе місце посідає «управлінське до-
куменознавство». у 2003 р. на основі авторських 
конспектів лекцій, прочитаних у рамках цього 
курсу, а також практичних знань, набутих під 
час виконання планових тем в уНДіАсД, вчений 
підготував однойменний навчальний посібник26. 
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у 2011 р. с. Г. Кулешов підготував навчальний 
посібник «Загальне документознавство», який 
вийшов друком у на наступному році під грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
україни27. у передмові до посібника , автор під-
креслив, що він написаний у межах класичного 
документознавства та не розкриває усієї специфі-
ки спеціального документознавства окрім управ-
лінського, оскільки службові документи на його 
переконання є об’єктом дослідження загального 
тобто класичного документознавства28.

За останніх дев’ятнадцять років навколо 
с. Г. Кулешова сформувалася група однодумців 
щодо застосування певних наукових підходів до 
вирішення документознавчих проблем, тобто 
наукова школа, якій притаманні послідовність і 
чітка направленість у дослідженні практичних 
питань сучасного документознавства, насампе-
ред, електронного діловодства, класифікації та 
уніфікації службових документів, функціонуван-
ня службових  документів тощо.

серед учнів/колег школи с. Г. Кулешова, ко-
трі під його керівництвом успішно захистили 
дисертації, такі відомі в архівознавчих та доку-
ментознавчих колах фахівці як В. Ю. соколов 
(1998), Н. М. христова (1999), і. Є. Антоненко 
(2005), О. М. Загорецька (2005), Ю. і. Палеха 
(2005), с. В. сельченкова (2005), Н. О. леміш 
(2009), Т. с. Гаращук (2012), Ю. с. Ковтанюк 
(2012), В. В. Горєва (2012). своїм однодумцям 
сергій Георгійович передає притаманну йому 
критичність, неприязнь до графоманії, праг-
нення до здобуття істинних знань, а також по-
стійну потребу професійного і особистісного 
удосконалення. Нині під керівництвом сергія 
Георгійовича здійснюють дисертаційні дослі-
дження з актуальних проблем документознавства 
аспіранти та здобувачі уНДіАсД – В. Ф. бойко, 
і. Г. Отамась, В. Вацеба та інші.

упродовж 2003–2011 рр. с. Г. Кулешов був 
незмінним заступником Голови спеціалізованої 
вченої ради К 26.864.01 в уНДіАсД, а з груд-
ня 2011 р. і донині він є Головою цієї спецра-
ди. За цей час на засіданнях спецради під його 
керівництвом відбулося 12 успішних захистів 
кандидатських дисертацій. Зокрема свої на-
укові дослідження захистили: с. Ю. Алєксєєв, 
Т. М. білущак, х. М. Вінтонів, Т. с. Гаращук, 
В. В. Горєва, В. і. Доліновський, Р. О. Загорулько, 
с. М. Зозуля, Ю. В. Капарулін, Ю. с. Ковтанюк, 
Н. В. сальнікова, л. В. сеніна.

Як керівник відділу документознавства 
с. Г. Кулешов бере постійну участь у роботі 
Нормативно-методичної комісії укрдержархіву. 

На громадських засадах тісно співпрацює з 
Технічним комітетом зі стандартизації ТК 144 
«інформація та документація». Понад 15 ро-
ків працює у спецраді Д 26.165.01 в НбуВ. 
с. Г. Кулешов брав активну участь у розробці 
паспорта спеціальності «07.00.10 – документоз-
навство, архівознавство», а згодом (у 2009 р.) у 
внесенні уточнень та доповнень до паспорта спе-
ціальності «27.00.02 – документознавство, архі-
вознавство»29. у 2004–2011 рр. – входив до скла-
ду експертної комісії ВАК україни з історичних 
наук. у 1996–2004 рр. був членом спецради по за-
хисту кандидатських та докторських в КНуКіМ.

Переконливим свідченням вагомого авторите-
ту с. Г. Кулешова серед наукової спільноти є те, 
що він входить до складу редакційних колегій на-
укових журналів та збірників: «Архівознавство. 
Археографія. Джерелознавство», «бібліо теко-
знав ство. Документознавство. інформологія», 
«біб ліо течний вісник», «Вісник Книжкової па-
лати», «Вісник На ціональної академії керівних 
кад рів культури і мистецтв». Від 2010 р. і до 
цього часу с. Г. Ку лешов є головним редактором 
нау кових збірників уНДіАсД «студії з архівної 
спра ви та документознавства» і «Пам’ятки: Ар-
хео графічний щорічник».

Отже, основні (бібліотеко-бібліографічний 
та архівознавчо-документознавчий) напрями 
діяльності с. Г. Кулешова як фундатора вітчиз-
няного документознавства представлені понад 
200 науковими публікаціями, основна пробле-
матика яких пов’язана з документознавством, 
архівознавством, книгознавством. Проте доку-
ментознавство та архівознавство не є єдиними 
сферами історичних знань, з яких публікувався 
с. Г. Кулешов. В останні півтора десятиліття він 
намагається сказати «своє слово» в такій дже-
релознавчій дисципліні, як нумізматика30. Варті 
уваги і праці вченого присвячені дослідженню 
документа як історичного джерела. свій ювілей 
сергій Георгійович зустрічає з вагомим ужинком 
наукових здобутків. Він продовжує працювати 
над проблемами документознавства, насамперед 
йдеться про необхідність проведення наукового 
аналізу структури і змісту Державного класифі-
катора управлінської документації ДК-010-98 з 
метою уточнення складу класів класифікатора та 
їхнього вмісту з урахуванням впровадження елек-
тронного документообігу та наукового аналізу 
та розроблення складу реквізитів для побудови 
уніфікованих форм організаційно-розпорядчих 
документів, зафіксованих в новій редакції ДКуД.

Просопографічний портрет вченого-докумен-
тознавця та педагога буде неповним, якщо ми не 
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згадаємо про родину ювіляра, в якій панує атмос-
фера спільних інтересів, взаємоповаги і повного 
порозуміння, гостинності і затишку. саме вона – 
дбайлива дружина та вірний помічник Наталія 
Павлівна (колежанка по КДіК, співробітник 
відділу вченого секретаря інституту електрозва-
рювання ім. Є. О. Патона) – вже майже 45 років 
надихає вченого на розкриття його творчого по-
тенціалу та реалізацію найсміливіших задумів.

Оглянувши життєвий і науковий шлях сергія 
Георгійовича Кулешова, можна впевнено сказа-
ти, що наукове кредо професора – безперервно 
і послідовно рухаючись вперед, переоцінювати 
минулі здобутки; його прагнення як науковця – 
пізнати істину, як вчителя, наставника і педаго-
га – створити наукову документознавчу школу. 
Тож побажаємо йому доброго здоров’я, творчої 
наснаги, родинного затишку. Многія та благії 
літа Вам, наш шановний ювіляре!
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30 серпня 2015 р. на 79 році життя відійшла 
у вічність лініна Павлівна Одинока, знаний в 
україні педагог, науковець, бібліотекознавець, 
бібліограф, архівознавець, надзвичайно талано-
вита, творча, світла людина.

лініна Павлівна народилася 9 серпня 1937 р. 
на Полтавщині. у повоєнні роки разом з батька-
ми оселилася в Києві. Тут здобула середню спе-
ціальну освіту у Київському технікумі підготов-
ки культурно-освітніх працівників та долучилась 
до бібліотечної справи, працюючи лаборантом у 
кабінеті бібліотекознавства. 

Освіту за фахом «бібліографія та бібліоте-
кознавство» продовжила у ленінградському 
дер жавному бібліотечному інституті, закінчив-
ши який у 1962 р. з властивим її завзяттям ви-
рушила готувати бібліотечних працівників для 
Забайкалля у Читинській культосвітній школі. 
Здобутий тут педагогічний досвід прислужив-
ся молодій викладачці у її подальшій роботі на 
кафедрі бібліотекознавства у Київському дер-
жавному інституті культури. За 30 років роботи 
в КДіК л. П. Одинока пройшла шлях від стар-
шого викладача до професора, здобула науковий 
ступінь кандидата педагогічних наук та вчене 
звання доцента. своїм високим професіоналіз-
мом, ерудицією, доброзичливістю, тактовністю 
лініна Павлівна швидко завоювала любов сту-
дентів та повагу колег. Її захоплюючі лекції досі 
пам’ятають тисячі бібліотечних працівників у 
всіх містах і селах україни. Наукові публікації та 
методичні розробки лініни Павлівни стали зна-
чним вкладом у розвиток вітчизняного бібліоте-
кознавства. Захищена нею кандидатська дисер-
тація «Розвиток бібліотекознавства в українській 
РсР (1917-1941 рр.)» досі зберігає наукову акту-
альність, розкриваючи складні процеси станов-
лення вітчизняної бібліотечної науки у важкий 
історичний період комуністичного терору та ни-
щення всього українського. 

Працюючи заступником декана бібліотечно-
го факультету л. П. Одинока приділяла значну 
увагу організації наукової роботи студентів та 
аспірантів. Під її особистим керівництвом було 
підготовлено до захисту 5 кандидатських дисер-
тацій.

1996 р. лініна Павлівна полишила викладаць-
ку роботу в улюбленому вузі і очолила сектор 
науково-технічної інформації у щойно створе-
ному українському науково-дослідному інсти-
туті архівної справи та документознавства. Вона 
з притаманною її заповзятістю розпочала нову 
справу – організацію роботи Галузевої служби 
науково-технічної інформації архівної справи 
та документознавства. За короткий час лініна 
Павлівна зуміла організувати роботу довідко-
во-інформаційного фонду уНДіАсД, створити 
дружній колектив сектора, підготувати висо-
кокваліфікованих фахівців-бібліографів з числа 
співробітників інституту. Під її керівництвом 
були розроблені методичні засади функціонуван-
ня служб НТі в архівних установах україни та 
організації науково інформування працівників 
архівної галузі. 

Тематикою наукових досліджень л. П. Оди-
нокої стала історія архівних установ, міжгалузеві 
зв’язки архівознавства та бібліотекознавства. За 
20 років роботи в інституті лініна Павлівна була 
науковим керівником та виконавцем 10 науко-
во-дослідних робіт, підготувала близько 100 пу-
блікацій у наукових фахових виданнях. Плідно 
працювала у редакційних колегіях наукових що-
річників «студії з архівної справи та документоз-
навства» та «Пам’ятки», очолювала редакційну 
колегію перших видань серії «Архівні та бібліо-
графічні джерела української історичної думки», 
готувала випуски бюлетеня Галузевого Центру 
науково-технічної інформації, здійснювала бі-
бліографічне редагування наукових публікацій, 
збірників, довідників.

На полишила лініна Павлівна роботи з під-
готовки молодих науковців. Вона не лише діли-
лася з ними своїм багатющим досвідом під час 
спільного проведення наукових досліджень, а й 
працювала з аспірантами та входила до складу 
спеціалізованої вченої ради з захисту кандидат-
ських дисертацій, що діяла в уНДіАсД з 2003 р. 

уже перебуваючи на заслуженому відпочинку 
лініна Павлівна продовжувала активну наукову 
діяльність. До неї часто зверталися за консульта-
ціями колишні учні та колеги, і вона уміла знайти 
для кожного і добре слово і мудру пораду.

світЛіЙ пАм’яті 
ЛінінИ пАвЛівнИ оДИноКоЇ

Р о з д і л  9

нЕКроЛоГИ



IX. Некрологи

221

багаторічна наукова та педагогічна діяльність 
л. П. Одинокої здобула гідну оцінку. Вона була 
удостоєна медалей «Ветеран праці», «За працю і 
звитягу», відзнаки «Відмінник освіти україни», 
подяки Прем’єр-міністра україни. Але найбіль-
шою відзнакою пам’яті лініни Павлівни стане 
глибока любов, щира вдячність і пошана, яку від-

чували до неї всі, кому поталанило жити і працю-
вати з нею поряд. 

Колектив українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства 
глибоко сумує з приводу непоправної втрати та 
висловлює співчуття родині та близьким покій-
ної.
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