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Ольга Бєлая

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО МОНЕТНІ СКАРБИ КИЄВА
Вперше розкрито роль архівних джерел у вивченні монетних скарбів, 

знайдених на території м. Києва (зокрема, тих, що були втрачені та відомі 
тільки за архівними документами).

Ключові слова: архівні джерела, скарби, монети, гроші, торгівля.

Історія міста Києва сповнена таємниць. Одна з них – скарби, 
заховані в землі столиці України її мешканцями протягом століть. 
Ці схованки були виявлені наприкінці ХVIII–ХХ ст. випадково, 
під час проведення реконструкції споруд та будівництва. На жаль, 
лише частина з них зайняла своє місце у музеях. Інші залишились 
невідомими для дослідників. Це пов`язано з тим, що до середини 
ХIХ ст. монети і коштовності зі скарбів ставали власністю тих, хто 
їх знайшов, або власників садиб, в яких вони були виявлені. Сумний 
факт – невідомою після 1917 р. виявилася навіть доля тих скарбів, 
які передавались до київських музеїв, зокрема, до ліквідованого 
за радянських часів мінц-кабінету Університету св. Володими-
ра. Проте інформацію та детальні описи щодо обставин знахідок 
та зміст скарбів можна віднайти у документах (рапортах, звітах, 
листуванні різних установ та уповноважених осіб), які зберігають 
столичні архіви. Саме в архівних джерелах описані обставини 
знахідок у Києві та монети, які в різні періоди існування міста 
використовувались у торгових операціях – римські, візантійські, 
арабські, давньоруські, срібні злитки гривні, монети держав 
Західної Європи, Московії та Російської імперії. Навіть до тих 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
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часів, з яких офіційно прийнято вважати Київ містом, на його зем-
лях існували значні поселення. Їх мешканці вели як зовнішню, так 
і внутрішню торгівлю, а монети Стародавнього Риму були для них, 
а потім Києва, першими металевими грошима та перебували в обігу 
до VIII ст. Найбільший приплив монет із Стародавнього Риму на 
київські землі припадає на II ст. н. е., у III ст. н. е. – зменшується, 
у IV – збільшується знову, проте їх якість значно погіршується, про 
що свідчать скарби, знайдені на сучасній території Києва. Є дос-
то вірні відомості про 42 скарби з римськими монетами, виявлені 
в різ них районах столиці України.

Скарб із 200 мідних римських монет ІV ст. було знайдено 
1876 р. у садибі Магуріна, у київській місцевості Оболонь (літо-
пис не Болоньє). Ця знахідка потрапила на зберігання до мінц-ка бі-
нету Університету св. Володимира та була детально описана йо го 
хранителем – відомим істориком, археологом і нумізматом про-
фесором університету В. Б. Антоновичем, який високо оцінив істо-
рич не значення скарбу, вважаючи його найдавнішим із відомих на 
той час «свидетельств, относящихся к истории города Киева» [1].

Наприкінці IV – початку V ст., після економічного краху Рим-
ської імперії та вторгнення готів у Північне Причорномор’я, при-
плив римських монет до Східної Європи, зокрема, на київські землі 
при пинився. З V по ХIІ ст. почався приплив візантійських монет: 
со лідів1, міліарісіїв2 та фоллісів3, проте, вірогідно, на території Киє-
ва вони активно не оберталися і у внутрішній торгівлі в місті ви ко-
ристовувались епізодично. Відомі лише поодинокі знахідки мо нет 
V–VI ст., невеликі скарби VIII, IХ, ХII ст. і дещо більша кіль кість 
скарбів, що містили візантійські монети, датованих X–XI ст. Так, 
Х ст. датована монета імператорів Костянтина та Зої, знай де на 1895 р. 
на Вознесенському узвозі (нині – вулиця Смир но ва-Лас точ кіна) [2]. 
Всього у різних районах Києва виявлено 10 зна хідок ві зан тій ських 
монет. Проте панівне становище у грошовому обігу та торговель них 
операціях міста з VIII по Х ст. посідали арабські дирхеми4.

1 Солід – золота римська монета, що була введена в грошовий обіг 
імператором Костянтином І з 314 р. у східній частині імперії; з кінця ІV cт. 
став основною грошовою одиницею Візантії.

2 Міліарісій – візантійська срібна монета вагою 2,5–3 г.
3 Фолліс – візантійська мідна монета , що була введена в грошовий обіг 

імператором Анастасієм (491–518 рр.).
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4 Дирхем – арабська срібна монета; введена до грошового обігу близько 
692–696 рр., початкова вага 3 г. Дирхеми також мали назву куфічних монет 
(куфі – особливе письмо, що виникло в іранських містах ал-Куфі та ал-Басрі 
в кінці VІІ ст.).

Найбільший приплив арабських монет на київські землі при-
па дає на середину Х ст. Саме цим періодом датується скарб із 
25-ти сріб них монет емірів Абасидів та золотих речей, виявле-
ний 30 травня 1851 р. поблизу Микільського монастиря на Печер-
ську [3].

Наприкінці Х ст. ввезення арабських дирхемів на київські землі 
припинилося, оскільки були вичерпані родовища срібла в арабсь-
ких державах.

Поряд із використанням в обігу іноземних монет – римських, 
візантійських, арабських – у Києві наприкінці Х ст., у часи кня-
зювання Володимира Великого (980–1015 рр.), розпочато карбу-
вання власних монет: златників і срібляників. За зразок правили 
візантійські монети. Так, златники були подібні до візантійських 
солідів, а срібляники нагадували візантійські міліарісії. Всього 
у Києві знайдено два скарби, до складу яких входили златники, та 
сім скарбів із срібляниками.

Найбільший скарб зі срібляниками кн. Володимира – 120 мо-
нет (за іншими відомостями – 200) виявлено під час проведення 
земляних робіт у садибі міщанина Кушнерова на Вознесенсько му 
узвозі. 1878 р. почесний громадянин м. Києва купець Свиридов 
придбав 17 монет із цього скарбу на Сінному ринку та передав 
їх нумізматам. Один із них – граф І. І. Толстой – репрезентував 
сріб ляники у книзі «Древнейшие русские монеты Великого кня-
же ства Киевского». Нині відомо, що 14 монет із цього скарбу зна-
ходяться у Державному Ермітажі (м. Санкт-Петербург, Російська 
Федерація), 8 – у Національному музеї історії України (м. Київ), 
5 – у зібранні Новгородського державного об’єднаного музею-за-
по відника (Російська Федерація), 1 – у колекції англійського вчено-
го Ф. Грірсона (Велика Британія) [4].

Кількість давньоруських монет – златників і срібляників – 
у скар бах нечисленна, що свідчить про те, що повністю замі ни ти 
в обігу іноземні монети (римські, арабські, а з кінця Х ст. – за хід но-
європейські) вони не могли. Карбування їх було епі зо дичним, але 
випуск власних монет став своєрідним затверд жен ням су ве ре ні-
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тету Київської Русі. Виготовлені на високому ху дожньому рівні, зі 
слов’янськими написами, родовим знаком Рю ри ковичів, портретом 
кн. Володимира, вони є неперевершеними зраз ками вітчизняної 
культури і символами прадавності української дер жавності.

Наприкінці Х ст. у грошовому обігу з’явилися західноєвропейські 
срібні монети різних ґатунків. Проте у скарбах, знайдених у Києві, 
їх небагато. Це пов`язано з тим, що вони дуже часто ставали сиро-
виною для виробництва монетних гривень. Останні були засобом 
платежу і накопичення, а після припинення регулярного ввезення 
іноземних монет перетворилися на головну одиницю грошового 
обігу. Монети поступово зникали з обігу, поглинуті гривнями, тому 
період ХІІ–ХІV ст. увійшов у історію Києва як «безмонетний».

Гривні мали визначену вагу та форму. Найпоширенішими на 
київ ських землях були київські гривні (названі за місцем ви го тов-
лення) шестикутної форми та середньою вагою близько 140–160 г. 
У різних районах Києва знайдено понад 40 скарбів із міс цевими 
гривнями. Три київські гривні та коштовності були знай дені 7 лип-
ня 1838 р. у саду Корольова, на місці стародавнього Фе доро ва 
монастиря – у склепі. За рішенням Київського комітету по шу ку 
старожитностей скарб передано до Музею старожитностей і мис-
тецтв. Нині його доля невідома [5].

У ХІІІ ст., коли більша частина Давньоруської держави опи-
ни лася під владою Золотої Орди, на території Києва з’явились ор-
динські монети, але істотного впливу на грошовий обіг вони не 
мали, бо вже у ХІV ст. Київ опинився під владою Великого кня зів-
ства Литовського. Місцеві жителі почали використовувати ли тов-
ські монети, а також монети різних держав Західної Європи і Схо-
ду, а після унії між Литвою та Польщею (1569 р.) більшість монет 
у київських скарбах – карбування Речі Посполитої. Поява монет 
у грошовому обігу засвідчила закінчення «безмонетного періоду» 
на київських землях. 

Перехід Києва з частиною українських земель з-під влади Речі 
Посполитої під юрисдикцію московського царя після підписання 
Переяславської угоди (1654 р.) позначився і на грошовому обігу 
цієї території. У Старому (Верхньому) Києві були розміщені 
московські війська – стрільці та рейтари. Виникли Стрілецька 
та Рейтарська слободи, від яких пішли відповідні назви вулиць. 
Московські військові отримували платню російськими грошима, 
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внаслідок чого монети московського карбування все більше вико-
рис товувались у торгових операціях, витісняючи польські.

З метою зменшення впливу іноземних монет на українських зем-
лях, щойно приєднаних до Московії, царський уряд організовував 
їх скуповування для свого монетного виробництва. Проте лише 
грошова реформа Петра І кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. змогла 
істотно послабити роль монет Західної Європи, головним чином 
Ре чі Посполитої, у торгівлі Києва. Відтоді більшість монет у ки-
їв ських скарбах – монети Російської імперії. Але таких скарбів 
не багато, бо на той час вже існували надійніші місця зберігання 
грошей – банки. Тримати заощадження в землі стало невигідним. 
Це підтверджують архівні джерела.

1. Центральний державний історичний архів України, м. Ки їв, ф. 832 
«Особовий фонд В. Б. Антоновича», оп. 1, спр. 26, арк. 2–3.

2. Інститут рукопису Національної бібліотеки України іме ні В. І. Вер-
надського, І «Літературні матеріали», 8165 – з кар то теки професора Київ-
ського університету св. Володимира В. Б. Ан то но ви ча.

3. Там само.
4. Державний архів Київської області, ф. 2 «Канцелярія Київ сько го 

цивільного губернатора», оп. 18, спр. 42.
5. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-

надського, ІІ «Історичні матеріали», 22955.

Olha Belaya

ARCHIVAL SOURCES ABOUT COIN TREASURES OF KYIV

The role of archival sources in studying coin treasures found on the territory 
of Kyiv is revealed for the first time (in particular, those that were lost and are 
known only by archival documents).

Key words: archival sources, treasures, coins, money, trade.

Галина Бойко

ІНІЦІАТИВНИЙ ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – «ЕЛЕКТРОННА МЕРЕЖА 

АРХІВІВ КИЇВЩИНИ»
Проаналізовано стан впровадження інформаційних технологій в ар-

хів ну галузь, створення Державним архівом Київської області унікальної 
«Електронної мережі архівів Київщини». 
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Ключові слова: інформаційні технології, архівні установи, «Елект ронна 
мережа архівів Київщини». 

Найактуальнішим завданням сьогодення у сфері архівної спра-
ви і діловодства є розвиток та використання комп’ютерних (елек-
тронних) засобів зберігання і поширення інформації. Провідним 
напрямком модернізації архівної справи є її інформатизація, 
тобто впровадження нових технологій, які підвищують якість 
і ефективність праці архівних працівників, забезпечують якнай-
швидший доступ до архівної інформації та отримання її користу-
вачами (дослідниками). 

Державною архівною службою України (далі – ДАСУ) ви рі-
шується практичне впровадження у повсякденну діяльність ар-
хів них установ вимог нормативно-правових актів, які прийняті 
Кабінетом Міністрів України впродовж останніх років, щодо роз-
будови інформаційного суспільства у нашій країні. 

На вимогу ДАСУ центральні, галузеві та державні архіви об-
ластей створили власні сайти, внаслідок чого значно збільшився 
доступ громадськості до архівної інформації, що в цілому сприяло 
підвищенню якісного показника в діяльності цих архівів. 

Проте на сьогодні міські та районні архівні установи (архівні 
відділи райдержадміністрацій, трудові архіви районів), у своїй 
переважній більшості, взагалі не мають не тільки власних сайтів 
і серверів для зберігання та управління електронними докумен-
тами, а й окремих сторінок на сайтах райдержадміністрацій та 
міських рад. Саме з цієї причини вони залишаються осторонь про-
цесу розбудови інформаційного суспільства. 

«Електронна мережа архівів Київщини» (далі – Мережа) – ам-
біт ний проект Державного архіву Київської області (далі – ДАКО), 
направлений на усунення цієї прогалини в установах початкового 
рівня і орієнтований на практичну реалізацію одного з основних 
пріоритетів розвитку архівної справи – розширення доступу до 
архівної інформації, створення електронних архівів, упроваджен-
ня електронного документообігу. 

Вперше в архівній галузі України всі архівні установи міст 
та районів області за короткий період – протягом другої полови-
ни 2011 р. – отримали повноцінні спеціалізовані сайти. Станом на 
01. 01. 2013 р. переважна більшість архівних установ області вже 
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наповнили їх необхідними даними і, таким чином, долучились до 
виконання основних пріоритетів розвитку архівної справи. 

Радикальне впровадження інформаційних технологій в ар-
хів  них установах початкового рівня у найвіддаленіших куточках 
Київ ської області стало можливим завдяки продуманим тактич-
ним діям групи спеціалістів ДАКО та спеціально створеному про-
грамному забезпеченню з широкими можливостями, яке, будучи 
зорієнтованим на основні вимоги Державної архівної служби Ук ра-
їни щодо змісту сайтів архівних установ, надало можливість спів-
ро бітникам архівних установ наповнити свої сайти необхідними 
даними. 

Слід окремо зазначити, що офіційні сайти своїх установ спів-
робітники архівів наповнюють даними та редагують самос тій-
но – без допомоги комп’ютерних спеціалістів, оскільки таку мож-
ливість забезпечує відповідний функціонал сайту кожної архів ної 
установи, яка входить до «Електронної мережі архівів Київщини».

Розгортання проекту «Електронна мережа архівів Київщини» 
розпочалось після того, як 31. 05. 2012 р. на Всеукраїнській кон-
фе ренції «Впровадження інформаційних технологій в архівну га-
лузь», що проходила у м. Бориспіль Київської області, учасникам 
було презентовано цей проект спеціалістами ДАКО та запропоно-
вано керівникам архівних установ Київської області долучитись до 
його розбудови.

До 12. 11. 2012 р. пройшла апробація Мережі, були розроблені 
відповідні методичні рекомендації щодо наповнення сайтів тощо. 

З 13. 11. 2012 р. було впроваджено спеціалізований програм-
ний модуль для автоматичного збирання різної тематичної ста-
тистики, як з окремих сайтів архівних установ, так і з Мережі 
в цілому. Аналіз даних щодо відвідування сайтів архівних установ 
Мережі за допомогою спеціальних функціоналів вказаного моду ля 
дав однозначну відповідь, що вже на початковому етапі розбудови 
Мережі цей проект викликав значний інтерес з боку користувачів. 
Так, протягом першого місяця збирання статистичних даних (з 
13. 11. 2012 р. до 13. 12. 2012 р.), сайти архівних установ Мережі 
було відвідано 2016 разів, з них 35% – це відвідувачі з іноземних 
країн, при цьому переглянуто 14102 сторінки. Це свідчить про 
величезний інтерес громадськості до інформаційних ресурсів ра-
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йонних архівів, що дозволяє спрогнозувати, що з часом він тільки 
зростатиме.

Реалізація проекту «Електронна мережа архівів Київщини» 
роз почалася зі створення сайтів для кожної архівної установи 
об ласті. Так, станом на 01. 01. 2013 р. цей процес практично за-
вер шено та архівні установи області активно проводять роботу 
з на повнення сайтів необхідними даними (у деяких архівах з цим 
спра вились вже на 100%). На спеціальній сторінці сайту Мережі 
мож на ознайомитись зі станом наповнення даними сайтів архівних 
установ.

Використання новітніх інформаційних технологій розширює 
фун к ціональні можливості сайтів архівів, що дозволяє Мережі 
дина мічно розвиватися. Цьому також сприяє копітка робота спе-
ціа лістів Державного архіву Київської області, які здійснюють мо-
ні торинг стану розбудови сайтів Мережі за показниками наявності 
інформації і якості інформаційного наповнення та надають не об-
хідну допомогу працівникам архівних установ районів для під ви-
щен ня рівня інформаційного наповнення сайтів їх установ. 

Завдяки реалізації цього проекту Державним архівом Київ-
ської області, тепер можна на сайтах архівних установ ознайоми-
тись із їхньою діяльністю, а також переглянути списки з переліком 
фондів, які в них зберігаються. З часом можна буде скористатись 
науково-довідковим апаратом – високофункціональними пошуко-
вими сис те мами, що значно наблизить користувачів до отримання 
більш якіс них послуг. 

Технічне забезпечення функціонування, оброблення та роз-
мі щення інформації на веб-вузлах, що є невід’ємною складовою 
ус пішного розвитку Мережі, здійснюється оператором Мережі – 
ком панією «Старлайн телеком». 

Таким чином, створення офіційних сайтів архівів та об’єд-
нан ня їх у Мережу надає можливість перейти до більш вищого 
рівня інтеграції архівних установ Київської області – створення 
об’єднаної регіональної Бази даних та наповнення її електронними 
документами (але це вже інша тема).

На порталі «Електронна мережа архівів Київщини» можна оз-
на йомитись зі станом наповнення даними сайтів архівних установ: 
www.archives.kiev.ua, а також задати запитання чи написати відгук 
на електронну пошту: polidarsystem@gmail.com.
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THE INITIATIVE PROJECT OF THE STATE ARCHIVES  
OF KYIV REGION – «ELECTRONIC NETWORKS  

OF THE ARCHIVES OF KYIV REGION»

The article views the state of implementation of information technologies 
in the archival branch, the creation by the State Archives of the Kiev Region the 
unique «Electronic networks of the archives of Kyiv region».
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Андрій Бойко-Гагарін

ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КАРБУВАННЯ  
МОНЕТ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Розглянуто джерела вивчення технологій карбування монет, наведено їх 
класифікацію та особливості.

Ключові слова: технології карбування, джерела вивчення, РФА-ана ліз.

Техніка (від грецького techne – мистецтво, майстерність) оз-
на чає сукупність усіх засобів і умов для виробництва будь-якого 
ви робу. До засобів відносяться матеріали та знаряддя, а до умов – 
самі технологічні дії [1: 31–32].

Всі джерела з вивчення історії науки та техніки можна кла-
си фікувати і поєднати у такі групи: письмові джерела, речові та 
ма теріальні джерела, фото- та кіноджерела, етнографічні, лінг віс-
тич ні та усні джерела. У дослідженні технологій карбування монет 
ак туальні лише письмові та матеріальні джерела (знаряддя монет-
но го карбування, монети) [2: 165–166].

Письмові джерела:
праці попередників та основоположників;
науково-технічна література;
акти випробувань машин, устаткувань тощо;
літописи, хроніки, хронографи;
графічні мініатюри та гравюри;
старовинні інвентарні описи майна чи обладнання;
прибутково-видаткові книги;
старовинні укази та рекомендації щодо торгівлі.
Слід зазначити, що перше уявлення дослідників щодо процесу 
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карбування монет було здійснене саме із гравюр. Відома гравюра, 
що зображує монетний двір у Франції у XV ст. [3: 64–65]. На даній 
гравюрі зображено одразу декілька процесів, що відбувались на 
мо нетному дворі: прийняття замовлення організатором монетного 
дво ру від клієнта, розплющення листа металу під вирубування мо-
нетних заготовок, биття монет карбувальником та юстировку важ-
ких зразків ножицями.

Речові джерела вивчення класифікуються на:
знаряддя праці, інструменти виробництва;
сировину;
відходи виробництва;
пристрої та механізми.
Ця група поєднує в собі як археологічні матеріали, так і ма-

те ріали колекцій і музейних зібрань, що мають визначну цінність 
в іс торичному дослідженні технологій карбування монет. 

До джерел дослідження техніки феодального способу ви роб-
ницт ва може бути віднесений археологічний матеріал, знайдений 
у процесі розкопок, що має відношення до монетного карбування. 
Знаряддя монетного карбування, що дуже рідко трапляються в зна-
хід ках, дають уявлення про рівень техніки свого часу. 

Одним із сучасних доступних джерел вивчення технологій 
карбування монет є рентгено-флуоресцентний аналіз складу 
сплаву металу (далі – РФА). 

РФА аналіз (XRF analysis) дає можливість, встановивши еле-
мен тний склад металу, монетних штемпелів та самих монет, виз-
начити із високим ступенем ймовірності приналежність ар те факту, 
що вивчається, до дійсно оригінальних давніх чи фальсифікатів 
тієї епохи, та навіть сучасної підробки [4: 321]. 

Сучасні технології дозволяють налаштовувати РФА-ана лі за-
тори до чутливості сприйняття до 0,01% вмісту частки елементу 
у складі. 

Використовуючи метод РФА-аналізу, можна встановити дже-
рела надходження сировини до монетних дворів. При наявності 
даних щодо складу сплавів металів тисяч екземплярів монет різних 
часових періодів, аналізуючи мікродомішки, можна встановити, 
яку «стару» монету направляли у переплавку для отримання 
сировини для карбування «нової» монети. По мікродомішках 
можна також встановити родовища, руда яких використовувалась 
для виплавляння сировинного металу для карбування монет. 
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Проведення РФА-аналізу металу в нумізматиці дозволяє на-
да ти відповіді на такі питання, як: динаміка зміни проби монети, 
про цеси покращення або погіршення якості монети; особливості 
тех нології карбування монет, використання домішок; визначення 
дже рел надходження металів для виробництва монети; методи 
фаль сифікації монети [5: 481].
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ПІСЛЯ СТРУКТУРАЛІЗМУ
У зв’язку з парадигмальними поворотами гуманітаристики другої по-

ловини ХХ ст. досліджується співвідношення й спорідненість процедур 
класифікації та інтерпретації у теорії і методології джерелознавства. 
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Науковий субстрат позитивізму (у традиціях Л. фон Ранке, 
О. Кон та), до якого прикріплялося історичне знання, був втра че-
ний і не може нині виступати внутрішньопарадигмальним кри-
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терієм істинності в історичних дослідженнях [5; 7]. Таке явище 
обу мовлює характерну для постструктуралістських студій від сут-
ність можливості впевнено говорити про будь-що, свідоме руйну-
вання всієї будівлі «старої» історичної науки [3].

Втім, класифікація визнається як один із провідних пози ти віст-
ських методів, а однією з ключових проблем структуралізму є про-
блема інтерпретації. Наразі важливо говорити про співвідношення 
класифікаційних та інтерпретативних процедур у методології дже-
релознавства другої половини ХХ ст., у добу, що постала після 
лінг вістичного повороту [2; 15].

Аналізуючи досвід класифікацій в історичних дослідженнях, 
В. Фарсобін вказував на тавтологічність його розуміння, яке 
при водить до зняття проблеми класифікації як самоцінної. Він 
роз глядав класифікацію як протометодологію, що передує роз-
бу дові дослідницької стратегії. Таким чином, класифікація у дже-
ре лознавстві є проявом методу, але не сам метод. Втім, вар то 
розрізняти завдання джерелознавчої критики і завдання будь-якої 
класифікації взагалі, оскільки класифікація, заснована на по рів-
няль ному і формально-логічному методі, співпадає з руб ри ка цією, 
сис тематизацією, підбором, встановленням меж, методом при-
писування дослідницькому полю форми, яка придатна до проце-
дур пояснення [9]. Таким чином, у джерелознавстві класифікація 
співпадає з префігурацією. 

Попередня класифікація, яка визначає всі інші дії у науко-
вому дослідженні, визначається граматикою мови історика [2]. 
Успіх класифікації є тим більший, чим така дослідницька гра-
матика виявиться ближчою (компліментарною) до граматики 
досліджуваного тексту. Слід зазначити, що подібність граматики 
є тим самим, що і здатність до перекладу з однієї мови на іншу, 
розуміння, здатність до діалогу. Таким чином, чим краще джере-
лознавцю (на інтуїтивному рівні) знайома граматика історичного 
тексту, тим ліпшу класифікацію і теорію він може побудувати для 
її пояснення. Навчання ж «мові джерела» починається зі знайом-
ства з оригінальними прикладами текстів культури, які історик 
навчається впізнавати, знаходити і прочитувати [12].

Класифікація здійснюється у джерелознавчому тексті як най-
вища форма знання, як спосіб уявлення про дії Творця, що вно-
сять порядок у хаос. Застосовуючи класифікацію як спосіб пояс-
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нення, історик уподібнює свої дії діянням Священної історії, що 
стає по відношенню до будь-якого модерного історичного тексту 
його апологією. Класифікація тому виконує свої пояснювальні 
функції навіть тоді, коли автор до цього не прагне. З цього ви-
пли ває неминучість класифікації як дослідницької дії, що удос ко-
налює і формалізує процеси мислення дослідника над минулим, 
і, та ким чином, є упорядкуванням його власних суджень від нос но 
досліджуваного, під час якого досліджуване змінюється і конст рую-
ється у новий, характерний тільки для цього жанру доробок [8].

Можливо припускати, що класифікація є одним із головних 
методів, що використовуються у джерелознавчому дослідженні 
не з ідеологічних чи парадигмальних причин, а суто граматичних, 
тобто випливає з можливостей самої по собі мови історичної нау-
ки, яка у такий спосіб рефлексує про власний предмет. При цьому 
слід відмітити, що класифікація є вторинною процедурою відносно 
«культурного приписування», і є одним із етапів пояснення і тлу-
мачення [2].

Така класифікація, яка передує дослідженню, є необхідною 
умо вою його початку. Бачимо, що класифікація є теоретичною 
про цедурою, яка визначає і уможливлює наукове дослідження, 
а го ловне, визначає його характер – науковий, або художній.

Інтерпретація – це тільки розуміння, чи розуміння і тлума-
чення разом? Якщо наше розуміння не доводити до відома інших, 
то інтерпретація дорівнюється розумінню, а якщо розуміння стає 
відомим читачу, то вона є і розуміння, і тлумачення [9; 15].

Джерело є створювана дослідником думка про сукупність ре-
чей і понять [9]. Тобто, його можливо помислити як судження про 
прояви дійсності, втілене у речах або текстах. У даному випадку 
єдність матеріального і духовного означає зняття протиріччя між 
ними. При цьому джерело не є віддзеркаленням певної дійсності, 
але є витвором думки про можливе існування такої дійсності, є суд-
женням про існування минулого. Помітимо, що у науковій традиції 
щодо такого існування не можна припускати менше двох суджень, 
які однаково вірні. Інші способи мислення про минуле, які не на-
лежать науковій традиції, можуть допускати тільки одне вірне тлу-
мачення щодо дійсності, витвором якого є дане джерело.

У даному контексті знову постає проблема факту. Факт не ви-
водиться з джерела, не може бути дедукований з нього [10]. Таким 
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чином, джерело і факт є, звичайно, взаємозалежними судженнями 
про минулу дійсність, але такими, що знаходяться на різній ме то-
дологічній висоті. Факт одночасно завжди виступає і метою (йо го 
варто знайти), і складовою (з нього складається текст) праці істо-
рика.

Підсумовуючи, вкажемо, що у постструктуралізмі, в основу 
якого покладається метод деконструкції, «факт-судження» передує 
«джерелу-судженню» (що руйнує логічний зв’язок), визначає 
класифікацію і спосіб побудови всіх інших суджень про джере-
ло [11]. Таким чином, факти, які прагне віднайти, тобто сконстру-
ювати, історик, визначають характер його суджень про дійсність, 
тобто, характер джерел, їх підбір, ієрархію, класифікацію. Така 
ситуація неодмінно потребує нових рефлексій, здатних збагатити 
теорію вітчизняного джерелознавства. 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  
ПО ПРОБЛЕМЕ ПОЛЬСКО-СОВЕТСКИХ  

ПЕРЕГОВОРОВ 1919–1921 гг.
Проанализированы исторические источники, в которых освещены 

польско-советские переговоры 1919–1921 гг., выделены основные группы 
документов.

Ключевые слова: документы дипломатической переписки, памятные за-
писки, меморандум.

Освещение польско-советских переговоров 1919–1921 гг. наш-
ло отображение в многочисленных исторических источниках. Груп-
па законодательных источников, в которых содержались ос но вы 
внешнеполитического курса советского государства, представлена 
комплексом постановлений, официальных обращений, заявлений 
ВЦИК РСФСР, СНК РСФСР, адресованных польскому государству 
и народу, или странам Антанты. Эта группа документов опубли-
кована в сборниках документов «Декреты Советской власти» [1] 
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и периодическом издании «Собрание узаконений» [2]. Законода-
тельные источники польской стороны представлены постановле-
ниями, распоряжениями Совета Министров Польши, Совета обо-
роны государства. Целый комплекс почти полностью опубликован 
и представлен в «Dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej» [3] или 
в рамках публикации А. Лейнванд и Я. Маленды [4].

Группа актовых материалов в основном представлена огром-
ным комплексом дипломатических документов в виде публично-
правовых договоров, которые являются итогом разных этапов 
польско-советских переговоров, а именно: соглашения об обмене 
военнопленных 1919 г., договор о перемирии и прелиминарных 
условиях мира, окончательный мирный договор 1921 г. Документы 
этой группы опубликованы в сборниках документов конца 1950-х – 
конца 1960-х гг. 

Широко представлены материалы официального делопроиз-
водства: распорядительная документация, информацион но-
спра воч ные материалы, текущая и дипломатическая перепис ка, 
про то ко лы и стенограммы. Среди материалов официального дело-
про из вод ства выделяется группа дипломатических документов. 
Про токольный принцип дипломатической переписки позволял сто-
ро нам спрятать истинность своих намерений. Широко представле-
ны личные и вербальные ноты, направленные от имени Народного 
ко мис сариата иностранных дел (НКИД) РСФСР, Министерства 
иностранных дел Польши, с помощью которых происходило 
установление дипломатических отношений между сторонами, со-
держались предложения мирного разрешения спорных террито-
риальных вопросов, ходатайства о начале мирных переговоров. 
Особенностью отмеченной группы дипломатической переписки 
является необязательность ответа польской стороны на обращения 
НКИД РСФСР. Выделяется группа памятных записок Г. В. Чиче-
рина, А. А. Иоффе, Е. Сапеги, которые направлялись для подтверж-
дения ранее сделанных заявлений, с целью усиления их значения. 
Группа меморандумов Рады Народных Министров Белорусской 
Народной Республики, которые представляют авторское видение 
вопроса истории белорусской государственности, легитимности 
государственных образований на территории Белоруссии, в основ-
ном направлялись в адрес Парижской мирной конференции, стра-
нам Антанты и США, участникам мирной конференции в Риге. К 
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этой группе источников необходимо отнести совокупность личных 
писем участников польско-советских переговоров: А А. Иоффе, 
Г. В. Чичерина, Я. Домбского, Е. Сапеги, А. Г. Червякова, содержа-
ние которых по причинам совершенной секретности не могло быть 
представлено в виде официальных дипломатических документов.

Источники личного происхождения образовались преимуще-
ственно после окончания польско-советской войны 1919–1920 гг. 
К этой группе необходимо отнести воспоминания современников: 
С. Коссаковского [5], Ю. Мархлевского [5], М. Ратая [6], Ю. Осмо-
ловского, А. Луцкевича [7], Э. Войниловича [8], В. Грабского [9], 
И. Бернера [5], Л. Фишара [5], Я. Домбского [10], В. Витоса [11], 
А. Ладося [12], которые позволяют не только реконструировать 
хронологию событий, но и сам дух времени. С другой стороны, 
субъективный характер этой группы источников требует вдумчи-
вого к ним отношения и критического использования. 

Материалы периодической печати отражают неизвестные 
стра  ницы повседневной жизни населения на территории Белорус-
сии, содержат информацию, которую нельзя получить при помо-
щи других исторических источников. Нами было проведено изуче-
ние целого ряда периодических изданий, которые выходили на 
ок купированной территории Белоруссии в 1919–1921 гг. («Echo 
Grod zeńskie», «Белорусская думка», «Звон», «Беларусь», «Młot», 
«Бе ларускае слова», «Звезда», «Савецкая Беларусь», «Беларускія 
ве дамасці»), а также различных иностранных изданий («Воля Рос-
сии», «Temps», «Kurjer Poranny», «Robotnik», «Gazeta Warszawska», 
«Голос России»). Материалы, которые печатались на страницах 
этих изданий, помогают не только уточнить данные, но и получить 
бо лее полную картину при реконструкции событий того времени 
и от ветить на неразрешенные вопросы. Большинство этих изданий 
(осо бенно польскоязычных) сохранились частично, что создает 
зна чительные сложности при попытке их объективного и критиче-
ского анализа. 

Несмотря на то, что источниковая база польско-советских пе-
реговоров 1919–1921 гг. достаточно широко опубликована, в архи-
вохранилищах Российской Федерации, Беларуси, Польши имеется 
значительное количество неопубликованных материалов. Накла-
дывает свой отпечаток специфика дипломатических материалов, 
частичное расхождение содержания официальных документов с 
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неофициальными формами взаимоотношений. Только комплекс-
ный анализ источников позволит пополнить фактологическую 
базу по данной проблеме. 
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BASIC TYPES OF HISTORICAL SOURCES ON THE ISSUE  
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In the article are analyzed historical sources on the issue of the Polish-Soviet 
negotiations in 1919–1921 and are determined main groups of documents.
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Ольга Волкотруб

З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ АРХІВНОЇ КОЛЕКЦІЇ  
ТОВАРИСТВА АМЕРИКАНСЬКИХ АРХІВІСТІВ

Висвітлено процес формування архівної колекції Товариства американ-
ських архівістів та коротко описано склад її документів.

Ключові слова: Товариство американських архівістів, документи, ко лек-
ція, часопис «The American Archivist», Бібліотека Університету Вісконсіна-
Мі луокі.

Історія формування архівної колекції [1] Товариства американ-
ських архівістів (далі – ТАА), до складу якої входять також до ку-
менти його друкованого органу – часопису «The American Ar  chi-
vist» – не менш складна, ніж історія виникнення самого ТАА [2].

Забезпечення постійного збереження документів ТАА здійс-
нює ться відповідно до статей 20 і 21 Конституції ТАА, прийнятої 
у 1936 р., за якими всі поточні документи ТАА та його комітетів 
мають зберігатись посадовими особами та головами комітетів до 
завершення терміну каденції, після чого надходять до секретаря 
ТАА. Документи, в яких минула потреба, передаються на постійне 
зберігання у будь-яке архівосховище за вибором ТАА [3:266]. 

Доки Рада ТАА у 1960-х рр. не визначилася з постійним ар-
хіво сховищем, документи переміщувались з черговим секретарем. 
Здебільшого вони не були належним чином впорядковані. Си туа-
цію ускладнювало ще й те, що дехто з колишніх президентів та го-
лів комітетів взагалі відмовлялися передавати матеріали. Першим 
секретарем (1956–1960), яка організувала стабільне збережен ня 
документів за ступенем їх важливості, була Долорес К. Ренз (Dolores 
C. Renze), державний архівіст штату Колорадо (у 1965–1966 рр. – 
Президент ТАА). Вона систематизувала накопичені поточні доку-
менти, запровадила комп’ютеризацію нових надходжень та уклала 
перший довідник документів ТАА [4:388].

У жовтні 1963 р. Рада ТАА прийняла рішення призначити від-
по відального архівіста, на якого покладалися завдання збирати, 
впо рядковувати та зберігати документи відповідно до архівних 
прин ципів. Д. К. Ренз, термін роботи якої на посаді секретаря 
ТАА на той час завершився, було призначено першим штатним 
архівістом ТАА, а Державний архів штату Колорадо обрано офі-
ційним архівосховищем документів ТАА.
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У грудні 1969 р. Рада ТАА вирішила знову підпорядкувати ар-
хів секретареві та перемістити документи у сховище Державного 
іс торичного товариства Вісконсіна (тепер – Історичне товариство 
Віс консіна), м. Медісон. Д. К. Ренз зобов’язали передати архів 
Дже ральду Ф. Хему (Gerald F. Ham), який на той час обіймав по-
саду секретаря.

У 1976 р. керівництво ТАА усвідомило, наскільки важливо 
мати постійне архівосховище для документів, до того ж на засі-
дан ні Ради було прийнято рішення, з метою усунення лакун, зі-
брати додаткові частини документів, що зберігалися у колишніх 
по садових осіб ТАА. Член Ради Дж. Френк Кук (J. Frank Cook) 
здійснив ряд заходів зі збирання документів ТАА за перші 40 років 
діяльності ТАА, але це не дало вагомих результатів. Значна части-
на документів за ці роки була безнадійно втрачена.

У жовтні 1978 р. Рада ТАА прийняла пропозицію Архівного 
відділу Університету Вісконсіна-Медісон прийняти документи 
ТАА на постійне зберігання і призначила Дж. Ф. Кука штатним 
архівістом ТАА. Дж. Ф. Кук та персонал Університету забезпечу-
вали збереження та доступ до документів до вересня 2000 р., поки 
Дж. Ф. Кук не вийшов на пенсію. У квітні 2001 р. Рада ТАА пере-
дала свої архіви Бібліотеці Університету Вісконсіна-Мілуокі і при-
значила штатним архівістом ТАА голову Архівного відділу. 

На сьогодні ця колекція має назву «Документи Товариства аме-
риканських архівістів». Хронологічні рамки – з 1935 р. до сього-
дення. Утворювач – Товариство американських архівістів. Шифр – 
UWM Manuscript Collection 172 (Колекція рукописів Університету 
Вісконсіна-Мілуокі № 172). Кількість документів – 265,7 куб. футів 
(368 коробок, включаючи 14 аудіокасет), 1 коробка нестандартно-
го розміру, 373 цифрових аудіофайлів, 1 котушка фільмів, близько 
150 книжок та періодика. Депозитарій – Бібліотека Університету 
Віс консіна-Мілуокі, Архівний відділ. Місце розташування – Біб-
ліо тека Університету Вісконсіна-Мілуокі, Архівний відділ. Мова – 
анг лійська. Веб-ресурс – http://digicoll.library.wisc.edu/cgi/f/findaid/
findaid idx?c=wiarchives;view=reslist;subview=standard;didno=uw-
mil-uwmmss0172

У той час, коли колекція зберігалась в Університеті Вісконсіна-
Медісон, вона мала груповий номер 200. При надходженні до 
Університету Вісконсіна-Мілуокі їй було присвоєно новий номер – 
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172, але оригінальний номер збережено на коробках і папках, що є 
важливим для пагінації матеріалів.

Колекція складається з документів 26-ти президентів ТАА за 
1935–1997 рр.; 8-ми віце-президентів за 1960–1983 рр.; корес пон-
ден ції та тематичних документів секретарів за 1936–1976 рр., куди 
вві йшли документи комітетів та загальні документи; 8-ми зберігачів 
за 1937–1997 рр.; 11-ти членів Ради за 1935–1992 рр.; документів 
ви конавчих директорів за 1959–1995 рр.; адміністративних доку-
мен тів за 1960–1994 рр.: грантів, програм посадових осіб ТАА, до-
ку ментів підрозділів ТАА за 1975–1995 рр.: Ради, комітетів, пред-
став ництв, круглих столів, секцій, цільових груп тощо.

У колекції відклалися документи членів ТАА за 1938–1984 рр.: 
Френка Б. Еванса (Frank B. Evans), 1964–1975 рр.; Ернста Познера 
(Ernst Posner), 1940–1966 рр.; Леона де Валінгера-молодшого (Leon 
de Valinger, Jr.), 1939–1966 рр.; Елеанори МакКей (Eleanor McKay), 
1971–1982 рр.; Вільяма Д. МакКейна (William D. McCain), 1938–
1952 рр.; Дж. Френка Кука (J. Frank Cook), 1966–1984 рр.

Велику підгрупу складають документи Освітнього відділу за 
1979–1994 рр. Це – Основна програма архівного збереження (Basic 
Archival Conservation Program), 1979–1989 рр.; Проект вітчизняних 
американських архівів (Native American Archives Project), 1980–
1986 рр.; Освітня програма з управління збереженням документів 
(Preservation Management Training Program), 1984–1994 рр.; доку-Preservation Management Training Program), 1984–1994 рр.; доку- Management Training Program), 1984–1994 рр.; доку-Management Training Program), 1984–1994 рр.; доку- Training Program), 1984–1994 рр.; доку-Training Program), 1984–1994 рр.; доку- Program), 1984–1994 рр.; доку-Program), 1984–1994 рр.; доку-), 1984–1994 рр.; доку-
менти осіб, відповідальних за освітні програми (Education Officer 
Files), 1982–1989 рр.

Крім того, відклалися документи щорічних засідань ТАА, 
аудіовізуальні файли та публікації за 1937–2006 рр.; фотографії за 
1937–1983 рр.; аудіозаписи за 1988–2008 рр.; документи щорічних 
зустрічей за 1988–2008 рр.; мікрофільми та фільми за 1937–
1977 рр.; публікації за 1938 – [до сьогодення].

Документи часопису «The American Archivist» за 1936–2001 рр. 
зберігаються в окремому контейнері, якому присвоєно шифр 
200/07 (підгрупа 7. «The American Archivist»). Ця підгрупа містить 
документи, що стосуються випуску «The American Archivist». 
Документи редакції датуються 1936 р. та передують першому 
випуску часопису у 1938 р. Сюди входять документи головних 
редакторів: Теодора К. Піза (Theodore C. Pease), 1936–1946 рр.; 
Маргарет К. Нортон (Margaret C. Norton), 1945–1949 рр.; Карла 
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Л. Тревера (Karl L. Trever), 1948–1959 рр.; Філіппа Бауера (Philip 
Bauer), 1955–1959 рр.; Кеннета Мундена (Kenneth Munden), 1959–
1965 рр.; Кеннета Мундена та Гарольда Т. Пінкетта (Kenneth Mun-Kenneth Mun- Mun-Mun-
den and Harold T. Pinkett), 1928–1972 рр.; Едварда Велдона (Edward 
Weldon), 1948–1975 рр.; Фреда Кокера (Fred Coker), 1959–1978 рр.; 
Вірджинії С. Парді (Virginia C. Purdy), 1968–1984 рр.; Чарль-Virginia C. Purdy), 1968–1984 рр.; Чарль- C. Purdy), 1968–1984 рр.; Чарль-C. Purdy), 1968–1984 рр.; Чарль-. Purdy), 1968–1984 рр.; Чарль-Purdy), 1968–1984 рр.; Чарль-), 1968–1984 рр.; Чарль-
за Р. Шульца (Charles R. Schultz), 1982–1983 рр. Крім того, тут 
зберігаються документи редакторів спеціальних видань, рецензій 
на книги, реклами.

Документи щодо рецензій на книги датуються 1942 р., хоча ру-
брика «Рецензії» була присутня в журналі з першого випуску. Доку-
менти редактора з реклами датуються 1948 р., коли «The American 
Archivist» вперше почав друкувати рекламні оголошення. Великий 
масив документів підгрупи складається з матеріалів, що належать 
до видавничого процесу та включають рукописи, подані для друку, 
резюме редакторів, кореспонденцію, відхилені рукописи тощо.

Сучасне поповнення колекції здійснюється за чотирма основ-
ними блоками: поточні адміністративні документи, кореспонденція, 
статті, прийняті до друку, відхилені статті.

Обмеження доступу зазначені в описі колекції; при відсутності 
обмежень документи є відкритими для користувачів відповідно до 
законів штату. До неопублікованих документів закрито доступ на 
40 років. Користувачі несуть повну відповідальність у разі неко-
ректного використання інформації, наклепів тощо. ТАА зберігає за 
собою авторське право на цю колекцію.

На веб-сайті Бібліотеки Університету Вісконсіна-Мілуокі 
пред ставлено опис документів колекції. Інформативна та наукова 
цін ність колекції надзвичайно висока. За умови опрацювання цих 
до ку ментів та введення їх до наукового обігу в Україні, стане мож-
ли вим запозичення українськими архівістами кращого зарубіжного 
дос ві ду в сфері організації архівної справи у США, що, безпереч-
но, при несе користь вітчизняній архівній системі.

1. http://digicoll.library.wisc.edu/cgi/f/findaid/findaid idx?c=wiarchives;view
=reslist;subview=standard;didno=uw-mil-uwmmss0172

2. Детальніше про Товариство американських архівістів див.: Волко
труб О. Н. З історії Товариства американських архівістів / О. Н. Волкотруб // 
Архіви Украї ни. – 2011. – № 1. – С. 178–191; Левченко Л. Л. Передумови 
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АРХІВОЗНАВСТВО ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 
ЇХ СИСТЕМНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА 

ОСНОВА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ  
ТА РОЗВИТКУ НАГОРОДНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розглянуто питання взаємодії вітчизняної фалеристики та архіво-
знавства у контексті вивчення історії створення нагородної системи Ук раїни.

Ключові слова: архівознавство, фалеристика, нагородна система Ук-
раїни.

Повноцінне та системне вивчення вітчизняної фалеристики та 
конкретно створення нагородної системи України, яка є невід’ємною 
частиною розбудови незалежної державності, є практично немож-
ливим без найширшого використання здобутків архівознавства 
та джерелознавчих галузей знань. Без них дослідження цієї над-
звичайно важливої для розуміння процесу державотворення теми 
є неповним.

Докладне використання методів архівознавства та джерелоз-
навчих галузей дозволяє при вивченні історії української фалерис-
тики більш продуктивно використовувати надзвичайно багату ба зу 
архівних джерел, яка міститься в українських державних архівах – 
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у першу чергу, в Центральному державному архіві вищих органів 
влади та управління України, Центральному державному архіві гро-
мадських об’єднань України, Центральних державних історичних 
архівах України у мм. Києві та Львові, центральному державному 
кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного та Центрально-
му державному архіві зарубіжної україніки.

Без системного використання синтезу методів архівознавства 
та джерелознавчих галузей знань використання навіть надзвичай-
но великого масиву архівних документів у вітчизняних архівах не 
дасть можливості створення повноцінної цілісної картини виник-
нення і розвитку нагородної системи України та складної системи 
взаємодії різних факторів, що спричинили до її появи саме у сучас-
ному вигляді.

Метод використання наукового синтезу методів архівознавства 
та джерелознавчих галузей знань дає можливість не тільки створи-
ти цілісну та об’єктивну картину виникнення та подальшого роз-
витку нагородної системи незалежної України, але й також одно-
часно поставити питання більш масштабно. Таким чином, можна 
не тільки системно досліджувати всі важливі аспекти створення 
нагородної системи України, починаючи з періоду Української 
Держави гетьмана Павла Скоропадського, а й проводити роботу 
з подальшого розвитку та удосконалення сучасної вітчизняної на-
го родної системи, збагачення її кращими світовими зразками.

Згадану синтезну методику можна використовувати у від-
но шенні як вивчення нагородної системи України в цілому, так 
і багатьох окремих її складових частин, таких як самостійна дер-
жавотворча роль системи державних нагород, ідеологічна та мен-
тально-цивілізаційна складова нагородної системи, роль іно зем них 
нагородних систем різних держав у створенні системи віт чиз няних 
нагород, вплив норм класичної геральдики на створення та розви-
ток нагородної системи тощо.

Окремою надзвичайно важливою темою є використання син-
тезу методів архівознавства та джерелознавчих галузей знань для 
дослідження раніше мало вивчених проблем створення та роз-
витку нагородної системи, наприклад, таких як ґенеза сучасної 
вітчизняної нагородної системи та різноманітний (й частково 
різнонаправлений) вплив на неї фалеристичних традицій Російської 
імперії, СРСР та ряду європейських держав.
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ARCHIVAL STUDY AND SOURCE STUDY FIELDS OF KNOWLEDGE: 
THEIR SYSTEM INTERACTION AS THE FUNDAMENTAL BASIS FOR 
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The article concerns the problem of the interaction of native phaleristics 
and archival study in the context of studying the history of the award system in 
Ukraine.
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АКТОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ XVI–XVII ст.  
ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО  
ПОВСЯКДЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Однією з недосліджених проблем вітчизняної історії зали шає ться 
проб лема повсякдення, у тому числі й ранньомодерної доби, що пов’язано 
з нерозробленістю джерельної бази. Проаналізовано актові книги судо-
во-адміністративних установ як джерела масо во го характеру, що містить 
інформацію з найрізноманітніших ас пек тів повсякденного життя. 

Ключові слова: історичне повсякдення, актові книги, інфор мація.

Один із засновників теоретичних підвалин історії повсяк ден-
ня німецький філософ Едмунд Гусерль називав сферу людської 
буденності «життєвим світом» [1:174]. Видатний представник 
фран цузької «Школи Анналів» Фернан Бродель вважав, що для 
з’я сування матеріальних аспектів людського повсякдення по-
тріб но «вивчити речі – їжу, житло, одяг, предмети розкоші, зна-
ряддя, грошові засоби, плани сіл і міст – тобто все, що служить 
людині» [2:13]. Проте загальнолюдський досвід охоплює не лише 
матеріальні аспекти, а й соціальні: «світ повсякдення з самого 
початку є також і соціально-культурним світом, де я пов’язаний 
багаточисельними зв’язками з іншими людьми» [3:492 ]. Гарольд 
Гарфінкель ввів новий термін «етнометодологія», під яким він 
розумів концепцію того, як діють народи, коли живуть звичним 
життям [4:43]. Отже, перед історією повсякдення або етно ме-
то до логією ставиться завдання вивчити звичний світ, те, як жи-
вуть лю ди у своєму буденному житті, базуючись на сформованих 
здоро вим глуздом латентних знаннях [5:95]. Доречно згадати: 
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ще на по чатку XX ст., у 1902 р., Орест Левицький, у подальшо-XX ст., у 1902 р., Орест Левицький, у подальшо- ст., у 1902 р., Орест Левицький, у подальшо-
му один із пер ших українських академіків-істориків, окреслюю-
чи актуальні проб леми тогочасної української історіографії, пи-
сав: «найближчим завданням історичної науки є по можливості 
всебічне живе і пов не зображення минулого в його повсякденних 
буденних проявах» [6:2–3]. В силу різних чинників проблема по-
всякдення різних періо дів української історії, у тому числі XVI–
XVII ст., залишається нез’я сованою. Однією з причин такого стану 
є нерозробленість джерельної бази. 

Разом з тим, для вивчення історії українського повсякдення 
зазначеної доби наявна достатня джерельна база. Маємо на увазі 
доку ментальний масив актових книг, які відклалися внаслідок 
діяль ності судово-адміністративних установ, в першу чергу, ґрод-
ських і земських судів, що функціонували в Україні протягом 
400 ро ків (з XV до середини XIX ст.). Більшість визначних дослідни-
ків ранньомодерної доби України, характеризуючи актові книги 
XVI–XVII ст., відзначали як великий інформаційний потенціал, 
так і масовий характер документального матеріалу актів. Зокре-
ма, аналізуючи це джерело, О. Левицький писав, що актові книги 
«дають невичерпний матеріал для всебічного вивчення минулого 
життя» [6:3]. 

Попри те, що ґродські і земські суди були органами шляхетсь-
кого судочинства, книги донесли до нас інформацію не лише про 
шляхту, а й інші верстви тогочасного соціуму. Так, документи 
приватно-правового характеру: інвентарі, записи про заставу, орен-
ду, «держання» маєтків містять інформацію про селянство, подеко-
ли духовенство й міщанство, розкриваючи стратифікацію тогочас-
ного соціуму та соціальні аспекти їх щоденних взаємостосунків. 
Ще один важливий момент: здебільшого в цих документах виступа-
ють не елітарні групи соціуму – князі та магнати, а рядова шляхта, 
селянство, міщанство, що дає можливість дослідити ментальність, 
інтенції та життєві стратегії т. зв. «маленьких» або «непомітних» 
людей, у зв’язку з чим «історію повсякдення» називають «історією 
знизу», тобто історією звичайних людей [5:96].

Матеріальний світ різних верств тогочасного суспільства роз-
кривають найрізноманітніші документи, зокрема: інвентарі не ру-
хомого майна дають цінні свідчення про шляхетський двір як гос-
подарсько-економічний комплекс. Описи будівельних конст рукцій 
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та інтер’єрів житлових приміщень, їх облаштування меблями та 
пред метами домашнього вжитку оприявнюють їх вигляд та надають 
можливість здійснення реконструкцій як окремих кімнат і будинків 
та шляхетських дворів, так і загалом створення абстрактної моделі 
шляхетської садиби з відтворенням її внутрішнього вигляду. Скарги, 
протестації, тестаменти, дільчі, оповідання, заяви з різних приводів 
тощо часто містять детальні описи домашнього майна, щоденного 
та святкового одягу, тканин та оздоблення, прикрас, коштовностей, 
зброї, книг, харчових припасів тощо. Так, 20 вересня 1596 р., під час 
поховання княгині Марії Друцької Любецької (з роду Рудецьких), 
волинський возний Андрій Жирицький списав «на рєεстръ двор 
Козинский и в нємъ маεтность рухомую», яка разом із малолітніми 
дітьми покійних батьків передавалася опікунам [7:758–763]. Тут 
дається детальний опис панського будинку з розплануванням кім-
нат та їх умеблюванням та господарських будівель: спижарні, 
стайні, пивниці, броварні, гумна, клуні з переліком внутрішнього 
обладнання та начиння. Тож актовий матеріал широко охоплює по-
всякдення в матеріальному вимірі. Ще один важливий нюанс: одяг, 
зброя, прикраси, гроші, посуд, речі домашнього та господарського 
вжитку виступають не лише у різноманітті форм, а й в категоріях 
простоти чи вишуканості, залежно від заможності власника. Пев-
ний набір таких документів дозволяє визначити ціннісні орієнтири 
та градації у ставленні тогочасних людей до різних предметів 
матеріального світу, що їх оточував. 

Оскільки значну групу документації становлять акти приват-
ноправового характеру, постає питання методики роботи з ними, 
аби їх «розговорити», особливо щодо соціальних аспектів то-
гочасного життя. Одним із таких методів може бути обрахунок 
ділових та особистих контактів індивідів за актами різного змісту, 
реконструкція родинних генеалогій та відтворення малого і вели-
кого кола спілкування певної особи з родичами, близькими, друзя-
ми, сусідами.

Наприклад, сферу міжособистісних стосунків і контактів кон-
кретних людей допомагає встановити такий різновид документів 
як протестації, маніфестації, оповідання, квити (розписка), ві но-
ві та інші записи Тут, як правило, зазначено рідних і близьких, 
іно ді до п’ятого-четвертого коліна, друзів і прибічників ро ду, до-
маш ніх слуг, «умоцованих» протиборчих сторін тощо. Ця до ку-
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мен тація оприявнює існуючу соціальну структуру, намагання 
зай няти впливове місце в певному середовищі, досягти бажаних 
на мірів, висвітлює конкуренцію та систему контактів у близь-
кому колі, міжособистисні стосунки в родині, взаємопритягання 
та взаємовідштовхування осіб певного соціального середовища, 
а най головніше – уявлення про існуючі норми поведінки та від хи-
лен ня від них – девіації. 

Важливість актової документації неможливо переоцінити, ос-
кіль ки навіть на сьогодні інформаційний потенціал актових книг 
повністю не розкрито. Наприклад, нещодавно завдяки віднайден-
ню «Реєстрів» людських втрат внаслідок татарських нападів, вста-
новлено значну групу «служебних» людей: наймитів, слуг, челяді, 
«хлопцов», «девок», які працювали в селянських і міщанських 
гос по дарствах, що докорінно змінює уявлення про селянство і мі-
щанст во як соціальні верстви та структуру й типологію домогоспо-
дар ських спільнот.

Таким чином, за актовими документами можна простежити 
організацію локального життєвого простору – шляхетського, се-
лянського, міщанського двору, а одночасно й «приватного просто-
ру» та його відокремішність від простору публічного, що відкриває 
перспективи дослідження внутрішнього домашнього життя, яке 
відбувається не у всіх на очах, а у відгородженому від публічного 
влас ному індивідуальному життєвому просторі. В цьому сенсі при-
ват не життя настільки тісно переплітається з історією повсякден ня, 
що майже співпадає з нею, оскільки передбачає вивчення життєвих 
орієн тирів та поведінкових стереотипів родинного: подружнього, 
бать ківського, дитячого, старечого побуту, сексуальної поведінки, 
зви чок тощо, притаманних особам різних гендерів. 
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Iryna Voronchuk

ACT DOKUMENTATION OF XVI–XVII CENTURY
AS A SOURCE FOR THE HISTORY OF THE UKRAINIAN DAILY LIFE

OF THE EARLY MODERN PERIOD

One of unexplored issues of national history remains the problem of everyday 
life, including early modern age, which is connected with undertreat of the source 
base. Act books of judicial-administrative institutions are analyzed as a source of 
mass character, which include information from various aspects of everyday life.

Key words: historical daily life, act books, information.

Олександр Гаранін

ІНФОРМАТИЗАЦІЙНІ РЕСУРСИ АРХІВНОЇ СПРАВИ 
В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Здійснено загальний аналіз досвіду практичної реалізації державних 
і галузевої (архівної) програм з інформатизації, формування різноманітних 
інформаційних ресурсів в архівах України. Окреслено найбільш важливі за-
вдання, що стоять перед архівознавством щодо подальшого вдосконалення 
інформатизаційних ресурсів архівної справи. 

Ключові слова: інформатизація, інформатизаційні ресурси, архівна ін-
фор мація, архівні інформаційні системи і мережі. 

Під інформатизаційними ресурсами архівної справи України 
ми розуміємо сукупність взаємопов’язаних організаційних, пра-
вових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, 
виробничих процесів, а також фінансове забезпечення та 
матеріальні засоби, спрямовані на створення умов для задово-
лення потреб громадян і суспільства в інформації, що міститься 
в архівних документах на основі створення, розвитку і вико-
ристання архівних інформаційних систем, мереж, ресурсів 
та інформаційних технологій, які базуються на застосування 
сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. Це – т. зв. 
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предметна область інформатизаційних ре сур сів в архівній сфері 
загальноукраїнського рівня.

В останні роки в архівній сфері України процеси інфор ма ти-
за ції розвиваються досить швидкими темпами. Вони об’єктивно 
умотивовані необхідністю підвищення ефективності використан ня 
архівної інформації і архівних знань для потреб державного уп-
равління, управління соціальною сферою, задоволення ін фор ма-
ційних потреб громадян, організацій і держави в цілому, та ство-
рення передумов для переходу держави на рівень, що визначається 
як інформаційне суспільство, як історична фаза теоретично мож-
ливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація 
і знан ня продукуються в єдиному інформаційному просторі. Від-
буваються ці процеси у рамках реалізації Національної програ-
ми інформатизації (НПІ), тобто комплексу взаємопов’язаних 
ок ре мих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реа-
лі зацію державної політики та пріоритетних напрямів створен ня 
сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок кон-
цент рації та раціонального використання фінансових, ма те рі аль-
но-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-тех нічного 
по тенціалу держави, а також координації діяльності орга нів дер-
жав ної влади, органів місцевого самоврядування, під при ємств, 
уста нов, організацій усіх форм власності і громадян у сфе рі інфор-
ма тизації. НПІ має власне правове підґрунтя – Закон Ук раїни 
«Про Національну програму інформатизації» прийнятий 4 лю того 
1998 р. № 74/98-ВР [1]. Остання редакція цього закону датується 
02.12.2012 р. 

Які маємо здобутки за 15 років, що минули від часу прийнят-
тя зазначеного закону і, відповідно, запуску НПІ в архівній сфері 
України? Протягом порівняно короткого часу у всіх державних 
архівах України здійснено комп’ютеризацію основних виробни-
чих процесів та формування власних веб-сайтів, які можна роз-
глядати як комплексні електронні довідники оперативного харак-
теру [2:1]. Всі ці веб-сайти є складовими офіційного веб-порталу 
Укрдержархіву. У складі Укрдержархіву успішно функціонує відділ 
інформаційних технологій, який є структурним підрозділом депар-
таменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів 
Національного архівного фонду і підпорядковується директору де-
партаменту. Серед основних завдань відділу, який тісно співпрацює 
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з УНДІАСД – створення, розвиток та експлуатація об’єднаної 
інформаційної системи архівної галузі; розвиток та експлуатація ін-
формаційної системи Укрдержархіву, захист інформації в архівній 
інформаційній системі, впровадження інформаційних технологій 
у діяльність архівних установ, участь у формуванні та виконанні 
завдань (проектів) НПІ тощо. 

У рамках реалізації комплексної програми «Архівні зібрання 
України», що передбачає видання оновлених архівних довідників, 
путівників по фондах архівів, поряд із друкованими версіями 
прак ти кується й продукування електронних версій як на компакт-
дисках, так і на веб-сайтах архівів. Аналогічно в мережі Інтернет 
умож лив лено вільний доступ до електронних (онлайнових) версій 
пе ріо дичних і продовжуваних видань, що виходять під егідою Укр-
держ архіву, держархівів областей України, УНДІАСД. 

Таким чином, можна стверджувати, що протягом короткого часу 
здійснено організацію інтегрованих адміністративних ре сур сів, 
потужних ресурсів документної архівної та бібліографічної ін фор-
мації у вигляді довідкових баз даних та ресурсів повнотекстової ін-
фор мації (цим, зокрема, займається Галузевий центр НТІ з архівної 
справи та документознавства у складі науково-інформаційного від-
ділу УНДІАСД), створено пошукові засоби, що дозволяють здійс-
нювати швидкий пошук інформації про архіви та їх фонди.

У перспективі, на нашу думку, найважливішим завданням 
в практичній реалізації інформатизаційних ресурсів архівної 
справи є, насамперед, переведення Центрального фондового ка-
талогу (ЦФК) Укрдержархіву в електронну форму. Це дозволить 
швидко й ефективно здійснювати пошук потрібних документів 
за багатьма параметрами – місцем, часом, тематикою створен-
ня фондів, оперативно вносити корективи у відомості про фонди 
тощо. Наступне за важливістю завдання – оцифровування ар хів-
них фондів, починаючи з особливо цінних документів, що є іс-
торичними документами виняткової ваги, а також тих, що мають 
великий ступінь зношеності, найчастіше запитуються користу-
вачами. Важливим є і розробка теоретичних і практичних засад 
архівного зберігання електронних документів, за якими, безпереч-
но, майбутнє вітчизняного діловодства, обігу наукової, правової, 
ви робничої інформації. Якщо доступ до новітньої, оперативної 
інформації в архівах України можна вважати цілком задовільним, 
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то на черзі – розвиток ретроспективних інформаційних ресурсів, 
створення тематичних повнотекстових баз даних. Зрозуміло, що 
всі ці завдання є актуальними для колективу УНДІАСД і в цих 
нап рямах вже здійснюються відповідні дослідження, включаючи 
й ди сертаційні, розробляються проекти нормативних документів, 
ме тодичні рекомендації тощо. 
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Oleksandr Garanin

INFORMATIZATION RESOURCES FOR ARCHIVAL AFFAIRS  
IN UKRAINE: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

An overall analysis of the experience in practical implementation of na tio-
nal and sectoral (archival) programs on informatization, forming a variety of in-
for mation resources in the archives of Ukraine has been completed. The article 
outlines the most important objectives the archival study comes across to further 
improve informatization resources for archival affairs.

Key words: informatization, informatization resources, archival information, 
archival information systems and networks.

Наталія Гончарова

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ  
ДВО РЯНСЬКОЇ ДОБРОЧИННОСТІ В ПІВДЕННО-

УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Висвітлено вивчення джерельного потенціалу спеціальних пе ріо дичних 

видань доброчинної спрямованості кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Від значено ком-
плексний характер періодики як джерела з історії дворянської доб рочинності 
в губерніях Південної України.

Ключові слова: періодичні видання, доброчинність, дворяни, півден но-
українські губернії. 

Сучасні дослідники у своїй роботі прагнуть задіювати найшир-
ший арсенал доступних документальних джерел. Важливе місце 
серед них займають періодичні видання, основними різновидами 
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яких є журнали і газети. Їх специфічною рисою як джерела є ком-
плексний характер: у них представлено багато форм інформації (до-
кументальна, поточно-хронологічна, особового характеру тощо). 
Преса характеризується також оперативністю подання інформації 
про події, що підвищує її джерельну цінність [1:403]. 

Періодичні видання стали предметом вивчення Д. Аване сян [2], 
І. Гребцової [3], Т. Кузнякової [4], Н. Самохіної [5], Г. Утєше вої [6], 
О. Школьної [7], Л. Шологон [8] та ін. Однак, періодичні видан-
ня, присвячені доброчинності, залишаються недостатньо вивчени-
ми. Метою нашого дослідження є (на основі аналізу спеціальних 
періодичних видань щодо форм участі дворян у діяльності добро-
чинних установ означеного регіону) довести значимість періодики 
як цінного джерела.

Поява спеціальних періодичних видань з доброчинності ста-
ла вагомим фактором суспільного життя кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Найважливішими з них були журнали: «Нужда и помощь», «Вест-
ник Российского общества Красного Креста», «Детская помощь», 
«Вестник благотворительности», «Трудовая помощь», «Вестник 
попечительства Императрицы Марии Федоровны о глухонемых», 
«Призрение и благотворительность в России».

Незалежно від профілю ці видання приділяли значну увагу 
теорії та практиці доброчинної діяльності, історії доброчинниць-
кого руху, друкували відомості про доброчинні товариства. Що-
правда, журнали виходили невеликими тиражами, призначали-
ся для фахівців і людей, котрі мали безпосереднє відношення до 
організації громадської опіки та благодійності. 

Серед наведених періодичних видань важливе значення для 
висвітлення проблематики, пов’язаної з доброчинною діяльністю 
представників дворянства, має журнал «Вестник благотвори тель-
нос ти», який виходив з 1897 до 1902 рр. Структурно цей жур нал 
скла дався з кількох розділів. В «Офіційному відділі» оприлюд-
ню вались законодавчі документи, що стосувались справи опі-
ки і благодійності, журнали засідань доброчинних установ, кот-
рі знаходились під головуванням членів імператорської родини. 
У «Спеціальному відділі» друкувались матеріали лише про дитячі 
установи Відомства установ імператриці Марії. У «Лі те ра тур ному 
відділі» розміщались статті з питань теорії та практики доб ро чин-
нос ті. «Літературний огляд» містив рецензії й анотації нових книг 
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та статей з журналів «Вестник Европы», «Русская мысль», «Журнал 
ми нистерства юстиции» тощо. Рубрика «Замітки та повідомлення» 
включала матеріали про діяльність окремих доброчинних това-
риств та організацій. У «Хроніці» розміщувались невеликі допи-
си про російські доброчинні установи та події у сфері зарубіжної 
доброчинності, наводились списки жертвувателів. 

Аналіз структурних розділів цього періодичного видання доз-
воляє зазначити, що «Офіційний відділ», окрім витягів зі збір ки 
уза конень та розпоряджень уряду щодо діяльності доброчин-
них товариств, містить чимало відомостей про призначення дво-
рян в опікунські установи південноукраїнських губерній [9:12; 
10:5; 11:8; 12:3; 13:2; 14:4]. Окрім того, в цьому розділі наявні 
по відомлення про призначення представників дворянства опі ку-
на ми благодійних установ [12:3; 15:2; 14:3]. «Офіційний відділ» 
по відомляє також про запровадження при навчальних та доброчин-
них закладах стипендій, започаткованих на кошти жертвувателів-
дворян [11:5; 14:6–7; 16:6; 17:6]. 

Серед матеріалів «Спеціального відділу» з теми дослідження 
ви окремимо статтю «Одеські дитячі притулки Відомства установ 
ім ператриці Марії», в котрій подано історію створення закладів, 
нап рямки діяльності, джерела фінансування [18:10–13; 19:11; 
20:14]. У «Спеціальному відділі» № 4 за 1899 р. вміщено огляд 
стану Катеринославського дитячого притулку, Олександрівського 
дитячого притулку Катеринославської губернії, Миколаївського 
дитячого притулку Херсонської губернії, Одеського притулку 
імені государині імператриці Марії Федорівни, Одеських Олек-
санд рівського та Маріїнського притулків [21:12–14].

У № 5–6 за 1900 р. у відділі «Замітки та повідомлення» можна 
ознайомитись зі статтею про Катеринославське благодійне товари-
ство [22:118–121]. У цій же рубриці журналу № 1 за 1901 р. вміщено 
огляд стану Одеської санаторної колонії для туберкульозних учнів 
єврейського училища [23:106–110]. Діяльність цих доброчинних 
закладів також багато в чому залежала від дворянської опіки. 

У відділі «Хроніка» журналу «Вестник благотворительности» 
вміщено чимало відомостей про участь дворян у діяльності добро-
чинних установ південноукраїнських губерній [10:64; 12:91; 24:63; 
25:74; 26:64; 27:3; 28:95].

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, 
що спеціальні періодичні видання містять значний масив фактичних 
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даних з історії дворянської доброчинності в південноукраїнських 
губерніях на межі ХІХ–ХХ ст., тому можуть виступати одним із 
основних комплексних джерел з досліджуваної проблематики. 
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Микола Горбатюк

ОБІЖНИКИ (ЦИРКУЛЯРИ) НКЗС УСРР
ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ

УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ 1920–1923 рр.
У публікації проаналізовано зміст та здійснено класифікацію обіжників 

(циркулярів) НКЗС УСРР. Показано їх значення як джерела для дослідження 
історії української дипломатії 1920-1923 рр.

Ключові слова: обіжник, циркуляр, НКЗС, УСРР, дипломатія.

Однією із головних запорук існування будь-якої держави є ве-
дення зваженої і ефективної зовнішньої політики. Таке ж завдан-
ня постало і перед Українською Соціалістичною Радянською Рес-
публікою (УСРР) відразу після її виникнення. І хоч це ефемерне 
державне утворення у політичному і військовому плані майже по-
вністю було залежним від РСФРР, Народний комісаріат закордон-
них справ (НКЗС) УСРР намагався виконувати покладені на нього 
функції.

Створене 16 березня 1920 р. зовнішньополітичне відомство 
Радянської України на початковому етапі свого існування (до укла-
дення 12 жовтня 1920 р. прелімінарного мирного договору з Поль-
щею) фактично не працювало. Пік активної роботи НКЗС припа-
дає на жовтень 1920 р. – грудень 1922 р. (до утворення СРСР), коли 
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здійснювалась організація роботи комісаріату, удосконалювалась 
його структура, велася активна зовнішньополітична діяльність.

Одним із важливих напрямків діяльності НКЗС УСРР була 
організація роботи українських радянських дипломатичних пред-
ставництв, що передбачало забезпечення їх нормального функціо-
нування, налаштування зв’язку між місіями та з центром, забезпе-
чення їх актуальною інформацією. Не останню роль у цьому про-
цесі відіграли обіжники (циркуляри) НКЗС УСРР, які надсилалися 
закордонним дипломатичним представництвам УСРР з метою впо-
рядкування їх роботи, надання роз’яснень з різних питань, узго-
дження дій між представництвами тощо.

За змістом обіжники можна поділити на декілька груп. Най-
більша їх кількість регламентувала та/або упорядковувала ді-
яльність українських радянських посольств, консульств та місій. 
Наприклад, обіжником від 19 грудня 1921 р. НКЗС УСРР нама-
гався упорядкувати листування між диппредставництвами та комі-
саріатом. Зокрема йшлося про запровадження порядку, відповідно 
до якого: вся технічна кореспонденція мала надсилатися на адресу 
НКЗС із зазначенням відділу, якому вона адресується; таємне лис-
тування мало адресуватися народному комісару закордонних справ 
із зазначенням «особисто» або «цілком таємно»; на особистих лис-
тах обов’язковим було зазначення прізвища адресата [1].

Обіжник НКЗС від 9 січня 1922 р. встановлював правила пе-
ревезення посилок дипломатичною поштою. Відповідно до цього 
документа відправляти посилки в УСРР дозволялося лише спів-
робітникам місії у кількості не більше однієї із кожним поштовим 
відправленням [2].

Двома таємними циркулярами, датованими 18 квітня 1922 р., 
НКЗС УСРР намагався впорядкувати деякі аспекти роботи ди-
пломатичних місій. Зокрема, з метою узгодження дій між НКЗС 
та його представництвами за кордоном керівникам останніх ре-
комендувалося все листування з урядовими установами вести че-
рез відповідні відділи НКЗС [3]. Другий циркуляр зобов’язував 
дипломатичних представників узгоджувати з НКЗС кандидатури 
всіх іноземних осіб, які направлялися в УСРР для дипломатичної 
діяльності [4].

Подальше обмеження надмірної самостійності диппред-
ставництв Радянської України було запроваджено обіжником від 
5 серпня 1922 р., відповідно до якого заступник наркома закордон-
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них справ В. Яковлєв забороняв місіям та консульствам УСРР ви-
давати візи за клопотанням будь-яких радянських установ без по-
переднього узгодження з НКЗС УСРР [5].

Ще одним важливим напрямком роботи НКЗС УСРР, який ре-
гулювався з допомогою обіжників, був збір інформації про полі-
тичну, військову та економічну ситуацію за кордоном. Обіжник 
від 20 січня 1922 р. регламентував збір інформації для Економіч-
ного підвідділу наркомату. Відповідно до цього документу дипло-
матичні представники УСРР за кордоном мали збирати і надсилати 
до Харкова інформацію про загальне економічне становище, гро-
шовий ринок, фінанси, зовнішню і внутрішню торгівлю, митну і 
торгову політику та про основні галузі господарства країни пере-
бування [6]. Інший обіжник, датований 21 січня 1922 р., зобов’язав 
диппредставників у стислий термін зібрати і надіслати НКЗС ма-
теріали та літературу з питань репатріації (репатріаційні догово-
ри, додаткові угоди, структуру організацій, інформацію про судові 
розгляди тощо) [7]. 18 квітня 1922 р., після того як НКЗС УСРР 
прийняло рішення про видання спеціального журналу, присвяче-
ного дипломатичній діяльності відомства, керівникам місій УСРР 
за кордоном було розіслано обіжник з інформацією про це видання 
та з проханням брати активну участь у його підготовці [8].

Важливою темою обіжників зовнішньополітичного відомства 
Радянської України було тлумачення радянських норм права або 
власна нормотворчість. Обіжником, розісланим диппредставни-
кам УСРР у січні 1922 р., встановлювався порядок звільнення ма-
лозабезпечених від сплати консульських зборів. Зокрема, відповід-
но до «Тимчасових правил про консульські збори НКЗС» та цього 
обіжника консульським представникам УСРР рекомендувалося 
увільняти певну особу від сплати збору лише на основі рішення 
консула, якому призначався цей збір та за особистим проханням 
малозабезпеченої особи [9]. В інструкції «Про порядок застосу-
вання § 38 «Положення про іноземців в УСРР»», яка була розі-
слана обіжно усім повноважним представникам УСРР за кордо-
ном, НКЗС визначав процедуру та строки отримання громадянства 
УСРР для українців, які виявили на це своє бажання і перебували 
за кордоном [10].

За рівнем гласності всі обіжники, що досліджувались, можна 
поділити на відкриті та таємні. У відкритих обіжниках зовніш-
ньополітичне відомство УСРР найчастіше тлумачило певні норми 
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законів чи підзаконних актів. Таке роз’яснення було адресоване 
передусім громадянам республіки, а тому потребувало якнайбіль-
шого поширення, яке досягалося шляхом публікації документів у 
ЗМІ. Наприклад, такі обіжники НКЗС УСРР як «Про відношення 
іноземних громадян до військової повинності» [11] і «Про виїзд 
чужоземців за кордон і про переїзд в межах України і до Росії» [12] 
були опубліковані у «Вістях ВУЦВК і Харківського Губревкому» 
та «Збірнику узаконень та розпоряджень робітничо-селянського 
уряду України та уповноважених РСФРР».

У свою чергу таємні обіжники містили державну таємницю 
або були видані з метою упорядкування діяльності НКЗС та дипло-
матичних представництв УСРР і розсилалися виключно співробіт-
никам комісаріату або дипломатичним представникам за кордоном. 
Ці обіжники маркувалися грифом «таємно» або «цілком таємно» і 
призначалися виключно для службового користування. Найбільш 
яскравими представниками цієї групи документів є таємні цирку-
ляри НКЗС УСРР від 18 квітня 1922 р., про які йшлося вище [13].

Таким чином обіжники (циркуляри), як документи НКЗС по-
точного внутрішньовідомчого характеру, викликають особливий 
інтерес. Їх вивчення дає змогу відтворити цілісну картину функ-
ціонування системи НКЗС УСРР особливо у сфері управління ди-
пломатичними представництвами.

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 
України (далі – ЦДАВО України), ф. 4, оп. 1, спр. 35, арк. 24.

2. Там само, спр. 59, арк. 1.
3. Там само, спр. 773, арк. 27.
4. Там само, арк. 28.
5. Там само, спр. 59, арк. 9.
6. Там само, арк. 5-5 зв.
7. Там само, арк. 4.
8. Там само, спр. 773, арк. 29.
9. Там само, спр. 59, арк. 7.

10. Там само, спр. 773, арк. 28.
11. Збір узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду Укра-

їни та уповноважених РСФРР. – Харків, 1920. – 7 липня 1920 р. – Ч. 18. – 
С. 515-516.

12. Там само. – 22-30 квітня 1920 р.  – Ч. 8. – С. 204–205.
13. ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 773, арк. 27–29.
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«ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» ЯК ДЖЕРЕЛО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Розкрито особливості міського управління в Російській імперії в доре-

форменний період на основі «Зводу законів» як одного з провідних тогочас-
них джерел-носіїв законодавства. Проводиться описовий огляд матеріалу, 
зазначеного в джерелі стосовно місь ко го управління, та його значення 
в політико-правовому житті міст імперії. 

Ключові слова: «Звід законів», «Полное собрание», Дума, магістрат, по-
лі цейське управління. 

«Звід законів Російської імперії» – офіційний збірник чинних 
законодавчих актів імперії, розташованих у тематичному порядку. 
Створений за імператора Миколи I. Уперше він був надрукова ний 
у 1832 р. Маніфестом від 31 січня 1833 р. «Звід законів» було ого-
лошено діючим джерелом права з 1 січня 1835 р. [1:68]. Важливим 
його елементом як джерела є компактність та легкість сприйнят-
тя, адже він тематично об’єднав розпорошені за різними часовими 
межами закони, які стосувались різних епох, таким чином, сфор-
мувавши у групи законодавчі акти, які стосувались різних питань. 
Після цього для дослідження якогось аспекту в сфері певного юри-
дичного елементу не потрібно було займатись пошуком серед маси 
законів «Полного собрания» як тодішнім особам, що виконували 
розпорядження закону, так і сучасним дослідникам певної пробле-
матики. У випадку необхідності ширшого аналізу законодавчого 
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акту, правила чи рішення, аніж того, яке в більш короткій формі 
зазначено у «Зводі законів», упорядник встановив покликання на 
відповідні розширені закони в «Полном собрании», що мало по-
зитивне значення для законодавчої діяльності на той історичний 
період. Така ж ситуація склалася і стосовно законів та актів, які 
розкривали особливості міського управління Російської імперії. 

Важливим елементом в існуванні та функціональному при зна-
чен ні «Зводу законів» стало рішення Державної Ради у визнанні 
ста тей та тексту законів у ньому як лише доказ джерел, з яких 
стат ті взяті, тобто з «Полного собрания», але не використовувати 
у справах окремо. Таким чином, «Звід законів» був джерелом, яке 
мало, передусім, описовий характер стосовно законів імперії, а ос-
нов ним залишалось же «Полное собрание», на який «Звід законів» 
і пок ликався, та на основі рішень якого певні положення могли 
бути внесені до нього [2:195]. 

«Звід законів» містить цінну джерелознавчу інформацію, яка 
охоплює різноманітні законодавчі акти, об’єднані в певні тематичні 
групи. Вагомий внесок ці матеріали надають при дослідженні пи-
тань стосовно міського управління в різні епохи. Так, наприклад, 
розкриті питання стосовно складу міської думи як загальної, так 
і «шестигласної». Зокрема, зазначається, що до міської думи вхо-
дили міський голова та гласні від усіх міських станів. Міський 
голова обирався спільнотою загалом, а гласні від станів кожним 
із свого окремо, у залежності від належності до певного стану. 
Загальна міська дума збиралася лише під керівництвом міського 
голови. «Шестигласні» думи складали гласні в кількості від кож-
ного стану по одній особі із тих же осіб, що були обрані до міської 
думи [3:216]. «Шестигласні» думи скликались раз у тиждень, 
окрім надзвичайних ситуацій. Особливі функції у складі міської 
думи мав міський голова. Він сприяв порядку при проведенні 
виборів, затверджував обраних осіб та приводив їх до присяги. Та-
кож виконував функції голови сирітського суду, голови у справах 
з депутатського зібрання [3:217]. Міська дума відала суспільними 
справами, у сфері міського господарства, торгової поліції та казен-
них справ. У «Зводі законів» розкриті функції, права та обов’язки 
і межі діяльності цього важливого органу в структурі управління 
містами. Подано інформацію про звітність та відповідальність 
місь ких дум за винесені рішення, а також про можливість опроте-
стування цих рішень населенням [3:221]. 
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Джерело також визначає особливості щодо функціонування 
станових органів у містах, зокрема, гільдій, міських старост від 
міщан, ремісничих управ. Так, у кожній гільдії визначалися старо-
сти від купецтва з товаришами. Ці особи мали наглядати за спра-
вами при гільдіях та доповідати в думи, вести список громадян 
у відомостях з основними даними про них, утримувати дані про 
міські, загальні та казенні повинності, проводити збір гільдійських 
коштів та розв’язувати рекрутські питання [3:223]. Старости від 
міщанства виконували ті ж функції, що і старости від купецтва, 
але стосовно свого стану. Ремісничі управи знаходились у містах 
з цехами. При цьому існувала загальна управа та окремі управи 
для кожного ремісничого цеху [3:224].

У джерелі розкрито значення поліцейського управління, осо-
бовий склад, особливості призначення та звільнення чинів при 
ньому. Помітна особливість поліцейського управління Російської 
імперії полягала в тому, що воно визначалося по-різному для ряду 
державних суб’єктів стосовно складу цих управлінь як кількісного, 
так і якісного. Причина, скоріш за все, у цьому випадку полягала 
в тому, що кожен цей суб’єкт мав різний рівень важливості для 
держави та різне значення для політичного чи економічного життя 
країни. Саме тому для столиці та губернських міст призначались, 
принаймні теоретично, найкращі кадри. Крім того, їх кількість 
була вищою, а функції і повноваження ширшими, ніж у повітових 
чи заштатних містах, а тим більше, ніж у посадах чи містечках. 
Також для більш важливих суб’єктів була наявна більша кількість 
чинів. У цьому випадку в позаштатних містах, містечках та по-
садах поліцейське управління взагалі належало ратушам, для сто-
лиць же, губернських та повітових міст це був окремий, певним 
чином автономний орган, виходячи із «Зводу законів», який мав, 
наприклад, посади поліцмейстерів, що вказує на більшу вагомість 
цих міст у структурі Російської держави [3:226].

Джерело звертає увагу на закони, пов’язані з особливістю ді-
я ль ності магістратів та ратуш, їхній особовий склад, належність 
під відомством магістратів сирітських, словесних та надвірних 
судів. Так, «Звід законів» зазначає, що міські магістрати та ратуші 
займалися усіма кримінальними та цивільними справами, а також 
справами, пов’язаними з торговими договорами, якщо в місті не 
було комерційного суду. Розкривається коротко суть та значен-
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ня судів, які існували при магістратах. Сирітські суди завідували 
опікунськими справами осіб, які відносились до міських станів. 
Словесні суди розв’язували суперечки та позови стосовно закупівлі 
й продажу товарів, грошових позик, найму приміщень. Надвірні 
суди розглядали кримінальні та цивільні справи, були апеляційною 
інстанцією для нижчих судів [3:246].

Таким чином, «Звід законів» є цінним джерелом, яке дозволяє 
проаналізувати ряд тогочасних законів та прослідкувати їхню 
еволюцію у процесі свого існування. Вагоме значення приділяється 
і міському управлінню, інформація про яке міститься в джерелі 
у компактному вигляді, що полегшувало роботу з ним сучасників. 
Більш детальна ж інформація з ряду положень щодо проблем 
міського управління містилася у «Полном собрании законов», на 
що «Звід законів» дає досліднику постійні покликання.
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Theses disclose the features of municipal management in the Russian empire 
in a pre-reform period on the basis of «Code of Laws», as one of the leading sources 
of that time legislation. The descriptive review of the material, which is marked in 
the source relatively to municipal management, and its value in political and legal 
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ДОКУМЕНТИ ЦДАВО УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО  
ДО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НКЗС УСРР  

у 1920–1923 рр.
Здійснено виклад та аналіз документів Центрального державного архіву 

вищих органів влади і управління України (далі – ЦДВО України), які стосу-
ються діяльності НКЗС у 1920–1923 рр. Здійснено поділ документів на групи 
та визначено характеристики кожної з груп документів відповідно до їх при-
значення.

Ключові слова: НКЗС, повноважні представництва, дипломатична ді яль-
ність.

У 20-ті роки ХХ ст. УСРР виходить з дипломатичної ізоляції на 
міжнародну арену. З цією метою 16 березня 1920 р. було створено 
Народний комісаріат зовнішніх справ УСРР (на основі спільної по-
станови ВУЦВК і РНК УСРР). Функції НКЗС УСРР, згідно з поло-
женням «Про НКЗС УСРР» від 5 червня 1921 р., полягали у тому, 
щоб: 1) захищати за кордоном інтереси УСРР та її громадян; 2) від 
імені УСРР проводити за кордоном взаємовідносини з державни-
ми і приватними установами. Таким чином, українське радянсь-
ке керівництво розпочало діяльність щодо досягнення визнання 
з боку великих держав та встановлення юридично врегульованих 
відносин з прикордонними державами, укладання взаємовигідних 
торгово-економічних договорів [1].

Як зазначає О. Д. Бойко, діяльність української радянської 
дип ломатії на початку 20-х років умовно можна поділити на два 
сут тєво відмінні етапи: перший (кінець 1920 р. – квітень – травень 
1922 р.) – це час рішучого дипломатичного прориву, вихід із ізо-
ляції; другий (червень 1922 р. – серпень 1923 р.) – поступове згор-
тання зовнішньополітичної діяльності [2].

На першому етапі відбувалася активна розбудова дипломатич-
них структур; встановлення дипломатичних відносин та укладен-
ня договорів; створення правової бази дипломатичної діяльності 
НКЗС. Значною мірою український дипломатичний прорив став 
можливим завдяки суб’єктивному чиннику, уособленням якого був 
голова НКЗС X. Раковський. 

На жаль, незважаючи на порівняно інтенсивну діяльність 
України на міжнародній арені, в 1921 р. – на початку 1922 р. все 
чіткіше вимальовується тенденція обмеження дипломатичної ак-
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тив ності республіки, яка в другій половині 1922 р. фактично пере-
росла в процес ліквідації зовнішньополітичного представництва 
УСРР. 18 жовтня 1922 р. ЦК КП(б)У приймає постанову «Про 
згортання апарату НКЗС», а вже у серпні 1923 р. консульства та 
дипломатичні служби України були злиті з апаратом союзного 
НКЗС. І, нарешті, 20 вересня 1923 р. остаточно перестав існувати 
апарат НКЗС УСРР. З того часу майже протягом двох десятиліть 
Україна навіть формально не здійснювала власних дипломатичних 
кроків, не виявляла активності на міжнародній арені.

Незначний, з точки зору історичної ретроспективи, проміжок 
часу, поки існував НКЗС УСРР, має велике значення для історії 
української дипломатії. Дослідження документів НКЗС цього пе-
ріо ду дає можливість розширити уявлення про організацію робо-
ти відомства та його закордонних представництв. Таким чином, 
об’єкт дослідження становлять документи ЦДАВО України, в яких 
відображено внутрішню організацію та дипломатичну діяльність 
НКЗС. А предметом – безпосередньо діяльність НКЗС у 1920–
1923 рр. 

Основну масу документів, що були виявлені в результаті 
фронтального аналізу фонду 1 та фонду 4 ЦДАВО України, можна 
умовно поділити на дві групи. Перша група – документи, що регу-
лювали внутрішню діяльність відомства, друга група – докумен-
ти щодо організації діяльності повноважних представництв УСРР 
за кордоном. До першої групи відносяться такі види документів: 
постанови ВУЦВКа, які регламентували діяльність НКЗС УССР, 
а також положення, протоколи засідань колегії НКЗС, накази. До 
другої групи – інструкції, штати працівників та кошториси, дипло-
матичне листування. 

Постанови ВУЦВК та РНК [3] щодо дипломатичної діяльності 
мали вищу юридичну силу, аніж нормативні акти, які видавав НКЗС 
УСРР. Перші становили правову основу для діяльності других, адже 
в них задавався алгоритм вирішення усіх важливих дипломатич-
них питань. Зокрема, процес видавання паспортів, опублікування 
конвенцій та договорів, укладених УСРР і, навіть, призначен-
ня повноважних представників у найбільш важливі країни для 
Радянської держави з точки зору міжнародної політики.

Положення про діяльність та організацію НКЗС [4] та нака-
зи НКЗС [5] надають детальну інформацію про структуру відділів 
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та підвідділів, кількісний склад працівників та коло їх повнова-
жень. Також ці документи висвітлюють дипломатичну діяльність: 
переговори, підготовку та підписання міжнародних політичних та 
торгово-економічних договорів.

Головним завданням колегії НКЗС був розподіл справ між 
структурними підрозділами відомства, а також нагляд та за-
гальне керівництво роботою кожного з відділів наркомату. Цю 
діяльність відображають протоколи засідань колегії [6]. Основни-
ми питаннями, які розглядалися, були кадрові питання та питан-
ня фінансування повноважних представництв. Через брак коштів 
у республіці на засіданнях часто не підтверджувалися подані кош-
ториси, відбувалося скорочення штату працівників відомства та 
повноважних представництв. 

До другої групи відноситься інструкції НКЗС, наприклад, ін ст-
рук ція повноважному представництву в Польщі [7] або інструкція 
що до обігу документів та використання у діловодстві «Положення 
про іноземців» [8], а також звіти про роботу повноважних пред-
став ництв у Німеччині та уповноваженого НКЗС у Київському 
районі [9]. У них подано алгоритм дій повноважних представ-
ництв у різних ситуаціях: настанови щодо вирішення важливих 
між народних питань, підписання міжнародних договорів, особ ли-
вос ті заповнення дипломатичних документів, видавання віз тощо.

Штати працівників та кошториси, складені окремо для кож-
ного повноважного представництва УРСР [10], демонструють 
кількісний та якісний склад повноважних представництв УСРР 
за кордоном. Слід відзначити таку особливість: більшість відділів 
були представлені у вкрай обмеженому складі, в кожному повно-
важному представництві прослідковується суміщення посад, на-
приклад, завідувача відділу та секретаря цього ж відділу. 

Вербальні та офіційні ноти, телеграми повноважних 
представників [11], що відносяться до другої групи документів, 
мають певну особливість. Вона полягає в тому, що в листах 
і офіційних та вербальних нотах, телеграмах, висвітлюється одно-
часно два кола питань. З одного боку, автор листів описує ситуа цію 
в повноважному представництві. З іншого боку, його прохан ня, 
коментарі, зауваження дають непряму оцінку роботи НКЗС. Дуже 
часто повпреди УСРР у своїх зверненнях пишуть про недостатню 
оперативність у вирішенні питань у центрі, зволікання у наданні 
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інструкцій та відповідних повноважень щодо ведення переговорів. 
Це дозволяє скласти яскраву суб’єктивну картину діяльності 
НКЗС, його успіхів та прорахунків.

Таким чином, здійснений автором статті фронтальний огляд 
матеріалів ЦДАВО України, зосереджених у фондах 1 та 4, свідчить 
про джерелознавчу цінність цих документів у контексті вивчення 
української радянської дипломатії 1920–1923 рр. Документи НКЗС 
даного періоду є яскравим підтвердженням того, що українська 
радянська дипломатія мала значний потенціал для свого розвитку. 
У відомстві працювало багато професіоналів та ентузіастів своєї 
справи. Однак, політична кон’юнктура, що склалася в середині 
20-х років ХХ ст., не сприяла самостійному існуванню органу 
зовнішніх справ на території УСРР.
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People’s Commissariat for Foreign Affairs in 1920-1923. The documents are 
differentiated into groups in accordance with their purpose and characteristics.
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Наталія Земзюліна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ 
ІСТОРІОГРАФІЇ ДЖЕРЕЛ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Розглянуто особливості дослідження джерел особового походження, ме-
тодика їх збирання, застосування та зберігання в сучасній науковій практиці.

Ключові слова: джерела особового походження, суб’єктивність сприй-
няття, факти.

У сучасній історичній науці все більше уваги приділяється 
проб лемам людини в історії, її внутрішньому світогляду, сприй-
няттю історичних подій. Такий підхід до історії істотно розширює 
комплекс історичних джерел, дає можливість по-новому розгляну-
ти питання історії, які давно поставлені в науці, і визначити нові 
проблеми наукового вивчення минулого. У коло дослідження вво-
диться величезний пласт джерел особового походження (щоденни-
ки, спогади, листи), в якому відображені думки, почуття, настрої, 
суспільна свідомість, рівень духовного життя, психологія людей 
певної історичної епохи. Відповідно, гостро постає питання мето-
дики зібрання та обробки джерел.

Джерела (мемуари, щоденники, листи тощо) – це свідчення 
учасників або очевидців події, що складаються на основі осо-
бистих вражень. Відтворюючи найбільш важливі, з його точки 
зору, сторони дійсності, мемуарист прагне визначити своє місце 
в події, дати йому оцінку. Це робить мемуари виключно цінним 
джерелом для дослідження психологічних і побутових аспектів 
розвитку суспільства, визначення зв’язку між подіями минуло-
го, розшифровки неповних, неточних або навмисно перекруче-
них відомостей інших джерел. Мемуари служать додатковим або 
навіть єдиним джерелом фактичного матеріалу з багатьох тем [1]. 
Cуб’єктивність сприйняття – надзвичайно важлива характеристи-
ка всіх форм пізнавальної діяльності, особливо такої як мемуа-
ри. Перш за все, автором мемуарів виступає окрема особистість. 
Тому індивідуальні особливості автора тут позначаються з осо-
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бливою силою: його спостережливість, вибірковий характер став-
лення до фактів і подій, які ним фіксуються, моральні та етичні 
установки, характер світогляду в цілому. У зв’язку з цим можна 
заздалегідь сказати: чим більш «сучасною» є людина, тим ближ-
че її думки і почуття до цілей і завдань, поставлених епохою, чим 
масштабніше вона мислить, тим більше повним і точним буде ха-
рактер її сприйняття і опису тих подій, свідком і учасником яких 
вона була. Незважаючи на наявність деяких елементів певного 
трактування подій, мемуари – це не наукове дослідження. І хоча 
дослідний елемент, безумовно, присутній у будь-якому спогаді, 
тим паче, основна мета мемуарів – не наукове дослідження, а фак-
тичне відтворення дійсності, опис фактів такими, як вони безпо-
середньо сприймалися автором. Джерела особового походження 
можуть створюватися по «гарячих слідах» подій у формі щоденни-
кових записів. Частіше, однак, виявляється, що більш поширеною 
формою є спогади по пам’яті. І це знову-таки накладає особливий 
відбиток на мемуари як особливу форму відображення. По-перше, 
не все в однаковій мірі людина може запам’ятати, по-друге, не до 
всього вона ставиться однаково, а вибірково і оціночно, по-третє, 
в залежності від свого життєвого досвіду людина змінює життєві 
установки, причому найчастіше досить істотно, а тому не виклю-
чена можливість не тільки помилкового, але й навмисного спотво-
рення відтворення [2]. Спогади є досить складним за методикою 
і змістом джерелом. В основі створення мемуарів лежить пам’ять 
мемуариста, яка, запам’ятовуючи історичні події, відтворює їх та-
кими, якими він їх бачив (або хотів бачити). Обмеженість пам’яті 
веде нерідко до певних спотворень в описі дійсності. Суб’єктивний 
чинник, притаманний в тій чи іншій мірі будь-якому історичному 
джерелу, в мемуарах підсилюється в результаті прагнення мемуа-
риста не тільки відобразити те, що він запам’ятав, але й осмислити 
події минулого. Мемуарні джерела розрізняються за часом їх на-
писання, цілями, умовами їх створення, змістом і формою викладу. 
Щоденникові і пам’ятні записи (записні книжки) фіксують вра-
ження автора безпосередньо в ході і слідом за звершенням події. 
Спогади, зазвичай, створюються через тривалий проміжок часу 
і міс тять ретроспективний погляд на викладені події. В залежності 
від об’єкта спогади представляють собою життєпис автора, спогад 
про окремі події, постаті. Об’єкт спогадів впливає на обсяг і форму 
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вик ладу джерела [3]. Виступаючи як конкретна особистість, ме-
муарист залишається представником певного класу, партії, нації 
і висловлює їх позицію, їх інтереси. Тому життєвий досвід автора, 
зафіксований і осмислений у мемуарному джерелі, служить знаряд-
дям в ідеологічній і політичній боротьбі. Приводом до написання 
спогадів, як правило, є знаменні дати і підготовка до них збірників 
матеріалів. При цьому основна увага приділяється відображенню 
фактичної сторони описуваних подій, а не їх інтерпретації. 
Життєписання в набагато більшій мірі відтворює зовнішність ме-
муариста, його внутрішній світ, сприйняття ним епохи, узагаль-
нення життєвого досвіду. При цьому, залежно від професії, харак-
теру його інтересів та інших життєвих обставин у центрі уваги 
опиняються або політичне життя суспільства, діяльність держав-
них органів або культура, військові операції[4].

Перевірка достовірності мемуарів починається з вивчення осо-
бис тості самого автора (ознайомлення з його життєвим шляхом до 
опи суваних подій, його роллю в подіях, подальшою еволюцією його 
по глядів тощо). Причому, якщо археограф не має готового текс ту 
спо гадів, а отримує його в процесі роботи з автором, достовірність 
дже рела в значній мірі визначається вже самим вибором автора. 
Од нак і в цьому випадку можуть мати місце ненавмисні спотворен-
ня реального перебігу подій. Встановлення недостовірності або 
тенденційності поданих мемуаристом відомостей і оцінок не рів-
носильне винесенню рішення про непридатність тексту до опуб-
лі кування. Питання про опублікування вирішується залежно від 
типу видання з урахуванням того, який обсяг і характер спотворен-
ня дійсного перебігу подій – фактична неточність, викликана осо-
бливостями пам’яті, ретроспективний погляд на події і оцінка їх 
з сучасних позицій чи навмисна фальсифікація. При опублікуван-
ні джерела, призначеного для вузького кола фахівців, «коефіцієнт 
неточності» може бути більшим, ніж у виданні, що орієнтується 
на широку читацьку аудиторію. Незначні фактичні неточності не 
повинні відображатись на змісті і в цілому на достовірності руко-
пису. У багатьох випадках офіційна документація може залучатися 
при написанні мемуарів самим автором. Документи поміщаються 
як безпосередньо в тексті джерела, так і в додатку до нього, в ко-
ментарях. На них посилаються в науково-довідковому апараті ви-
дання. Звернення мемуариста до інших документальних джерел, 
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періодичної преси, безумовно, корисно, тому що це підсилює 
дос товірність джерела, активізуює пам’ять автора. Однак воно 
за грожує небезпекою переказу документів. Тому, коли спогад не 
готується окремим виданням, а включається до складу збірника 
документів, слід враховувати цю обставину і домагатися від автора 
таких відомостей, які доповнюють, а не повторюють інші джере-
ла [5].

Текст спогадів, як і їх запис, надходять на зберігання в архів. 
Від правильного оформлення надходжень залежить великою мірою 
і правильне зберігання, і використання. Так, одночасно із надход-
женням мемуарів необхідно прийняти на зберігання документи, 
що засвідчують особу автора і ступінь його участі в описуваних 
подіях. Виявлення мемуарних джерел, що зберігаються в архівах, 
рукописних відділах музеїв, бібліотек, інститутів засновано на 
тих же принципах, що і виявлення інших видів документальних 
джерел. Сьогодні джерела особового походження містяться, голов-
ним чином, в особистих фондах або спеціальних колекціях, тому 
для їх виявлення необхідно звертатись до путівників по архівах 
та рукописних відділах бібліотек і музеїв, а також до спеціальних 
довідників.
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АРХЕОГРАФІЧНІ ВІДРЯДЖЕННЯ М. КОСТОМАРОВА 
ТА П. ГІЛЬТЕБРАНДТА ДО НЕСВІЖСЬКОГО АРХІВУ 

КНЯЗІВ РАДЗИВІЛЛІВ
Магнатські архіви протягом усього ХIX ст. перебували серед політичних 

і наукових інтересів російських чиновників і дослідників. У статті розгля-
нуто, на основі офіційних документів службового листування та спогадів, 
археографічну діяльність у другій половині 1860-х рр. М. Костомарова та 
П. Гільтебрандта у Несвіжському архіві князів Радзивіллів.

Ключові слова: М. Костомаров, П. Гільтебрандт, архів Радзивіллів, 
Несвіжський замок, едиційна археографія.

У регістр ЮНЕСКО «Пам’ять світу» нещодавно були включе-
ні архіви Радзивіллів (АР) і Несвіжська колекція книг, що нині 
знаходяться в Білорусі, Литві, Польщі, Росії, Україні, Фінляндії. 
Колек ція створювалася 500 років сім’єю Радзивіллів – одним із 
най відомі ших аристократичних родів Великого князівства Ли-
тов ського (ВКЛ) та Речі Посполитої (РП). АР, по суті, і були офі-
цій ними архівами ВКЛ. У них збереглися як державні докумен-
ти і договори, так і приватне листування Радзивіллів. Магнатські 
архі ви, відбиваючи систему власності у межах ВКЛ та РП, кон-
центрували найбільшу кількість цінних документів про життя 
ре гіо ну (в т. ч. законодавчих актів, листів королів та високопо-
ставлених осіб, договорів з іноземними державами). Найбільшим 
приватним родовим архівом Радзивіллів був Несвіжський архів (у 
Несвіжський замку), де зберігалися документи власників Несвіжа, 
Клецька і Олики.

Магнатські архіви протягом усього ХIX ст. перебували серед 
політичних і наукових інтересів російських чиновників і дос лід-
ників. В умовах підцензурної інтелектуальної діяльності, історико-
археографічні пошуки вчених варто вивчати, крім детального 
аналізу публікацій, через розгляд контексту епохи, середовища 
неформальної життєдіяльності, широко залучаючи неофіційні 
документи, якими фіксувалися приховані мотиви, побутові та 
технічні моменти. Тому при розгляді питання нами використа но, 
крім офіційних документів, листування і спогади М. Костомаро-
ва (1817–1885) та П. Гільтебрандта (1840–1905), які в різному 
стату сі і з різними завданнями працювали в другій половині 1860-
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х рр. у Несвіжському архіві кн. Радзивіллів. Їх відомості уточню-
ють деякі аспекти, зокрема організацію і хід експедицій, реальне 
ставлення до російських дослідників з боку кн. Радзивіллів та їх 
адміністрації. Окремі аспекти теми розглядались в історіографії: 
українській (І. Крип’якевич [1], Ю. Пінчук [2], В. Ульяновсь-
кий [3]), білоруській (А. Латушкін [4; 5], М. Шумейко [6]) та 
польській (Р. Янковський [7]).

Вже в середині XVIII ст. почався процес розпродажу матеріалів 
і їх переходу в приватні колекції. Частина архівної спадщини 
Радзивіллів опинилася на початку XIX ст. у Петербурзі, в зібранні 
П. П. Дубровського. У 1805 р. зібрання близько 3-х тис. рукописів 
куплено для Імператорської Публічної бібліотеки, що поклало по-
чаток відділу рукописів, в якому згодом працював М. Костомаров. 
Туди була вивезена і книжкова частина ординаторської бібліотеки 
Радзивіллів.

Джерелознавча та археографічна діяльність Миколи Костома-
рова, формуючи важливий напрямок наукових занять ученого, 
впливала на тематику і характер історичних праць. Наукові пріо ри-
тети виявлялися і в едиційних пошуках історичних старожитнос-
тей у різних регіонах Російської імперії, як протягом 25-ти років від 
іме ні Петербурзької археографічної комісії (ПАК), так і у співпра-
ці з регіональними археографічними комісіями (Київською, Ві лен-
ською й Вітебською). Костомаров працював і з книгами, і з уні-
кальними документами, був знайомий з архіваріусами маг натсько го 
архіву, цікавився історією роду в контексті історії ре гіону.

Вперше у Несвіжі Костомаров побував у 1844 р. під час від-
пустки, працюючи на Волині в рівненській гімназії й збираючи 
матеріали для монографії «Богдан Хмельницький». З Несвіжською 
ко лекцією книг Костомаров ознайомився вже після заслання, пра-
цюючи у відділі рукописів в Петербурзі, а з деякими документами 
з магнатського архіву – в Москві і Вільно. Польська сторона і пред-
ставники магнатерії ніколи не забували про свій фамільний архів, їх 
цікавила проблема збереження колекцій, які або були конфісковані, 
або перебували на межі загибелі і розкрадання. На думку В. Улья-
новського, саме після польського повстання 1863–1864 рр. ідеологія 
російської влади прийшла до ідеї про необхідність повного збере-
ження архівів, у т. ч. шляхетських родів [3].

Весною 1866 р. Радзивілли дали дозвіл на роботу дослідників 
у Несвіжському архіві [5:230]. Тоді Костомаров переважно за-
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ймався дослідженням історії поділів Польщі. У червні 1867 р. його 
офіційно відряджено Петербурзькою археографічною комісією до 
Несвіжу (м. Слуцького пов. Мінської губ.) для вивчення архіву 
кн. Радзивілів, що зберігався у Hесвіжскому родовому замку. Ве- Радзивілів, що зберігався у Hесвіжскому родовому замку. Ве-Радзивілів, що зберігався у Hесвіжскому родовому замку. Ве-
лике сприяння у відрядженні, маршрутом через Вільно, Ліду і Но-
вогрудок, Костомарову надав попечитель Віленського навчального 
округу І. Корнілов.

За результатами поїздки Костомаров надрукував звіт «О ко-
мандировке для осмотра Несвижского архива князей Радзивил-
лов» [7], залишив спогади в автобіографії [8]. На основі цих та 
ін. джерел розглядається наукова поїздка вченого, характер подаль-
шого використання виявлених там джерел і їх трактування.

Вчений, розмістившись у замку, працював з архівними доку-
ментами, у т. ч. займався упорядкуванням каталогу архіву. Він «на-
нял писца для составления каталога документов, находившихся 
в наличности в архиве, и стал их рассматривать». Тоді ж у Несвіжі 
«жило двое чиновников, служивших при виленском музее и отправ-
ленных Корниловым для той же цели, но для видов [виленской] Ар-
хеографической комиссии». Вони відбирали для публікації в архіві 
вельмож показові для «русскости» регіону документи, у контексті 
вивчення «Северо-Западного края» [9]. Очолював групу молодий 
службовець П. Гільтебрандт. У статті буде проаналізовано його ли-
сти до І. Корнілова [10], які містять багато подробиць Несвіжської 
експедиції та підготовки археографічного збірника з відібраних 
у архіві Радзивіллів документів.

М. Костомаров ознайомився з усипальницею Радзивіллів 
у костелі. Портрет Богдана Хмельницького в повний зріст, за його 
припущенням, виявився у галереї у зв’язку зі шлюбом Тимоша 
Хмельницького, одруженого на молдавській князівні, родичці 
кн. Януша Радзивілла.

П. Гільтебрандта більше цікавило внутрішнє облаштуван-
ня архіву і принципи роботи архіваріусів, а також налагодження 
контактів з представниками власників архіву.

Значний інтерес обох дослідників в архіві викликав комплекс 
епістолярій Радзивіллів. Костомаров звернув особливу увагу на 
наявність листів Юрія Хмельницького, Юрія Костянтина Острозь-
кого, Юрія Мнишека, Яна Кароля Ходкевича, Жолкевського, Гон-
севського та ін. Використання епістолярію, на відміну від актів, на 
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той момент не мали в історіографії високого статусу джерел. Втім, 
вони становили важливу складову джерельної бази історичних 
досліджень М. Костомарова. Він зазначав, що для кореспонденції 
XVII–XVIII ст. характерне поєднання приватного і службового. 
Аналізуючи листування Б. Хмельницького, вчений відзначав при-
хильне ставлення гетьмана до маєтків Радзивіллів під час війни 
1648–1649 pp. та в 1656 р. У цей час Хмельницький мав стосунки 
з Богуславом Радзивіллом і заборонив нападати на його земель ні 
володіння, а втікачів-селян із маєтків Радзивіллів – приймати до 
лав козацького війська [7:20].

Більш тривале відрядження П. Гільтебрандта та його резуль-
тати, по суті, стали вдалим стартом для молодого дослідника. 
Разом з тим, завдяки успішному відрядженню М. Костомарова та 
на підставі його звіту ПАК ухвалила рішення ввійти в система-
тичний контакт з власником Несвіжського архіву задля публікації 
документів в серійних виданнях ПАК. Костомаров і надалі опі-
кувався проблемами пошуку документів у польських архівах та 
бібліотеках.

Доля безпосередньо звела вчених вже у 1870-х рр., коли 
М. Костомаров разом із П. Гільтебрандтом редагували «Труды 
этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский 
край, снаряженной Императорским русским географическим об-
ществом».
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ARCHEOGRAPHIC EXPEDITIONS OF M. KOSTOMAROV
AND P. HILTEBRANDT TO THE NESVIZH ARCHIVES

OF RADZIWILL DUKES

Magnate archives throughout the nineteenth century were among political 
and scientific interests of Russian officials and researchers. On the basis of official 
documents, official correspondence and memoirs in the article is viewed archeo-
graphic activity of M. Kostomarov and P. Giltebrandt in the Nesvizh Archives of 
Radziwill Dukes in the second half of the 1860 s.
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Castle, additive archeography.

Вікторія Іващенко

УСНОІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА: 
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Акцентовано увагу на зростанні кількості усноісторичних проектів та 
розглянуто проблеми, пов’язані із особливостями комплектування та збе рі-
ган ня усноісторичних джерел, зокрема, доводиться необхідність розробки 
ефективних систем каталогізації та вирішення проблеми авторського права.

Ключові слова: усноісторичні джерела, каталогізація, авторське право.

На сучасному етапі в Україні реалізується чимало проектів 
у сфері Oral History, однак питання архівування джерел, отрима-
них у результаті усноісторичних досліджень, до цього часу не по-
стало. 
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Інституційне оформлення усної історії розпочалося в 1948 р., 
ко ли зусиллями американського історика та журналіста А. Не він-
са було створено Центр дослідження усної історії при Ко лум бій-
ському університеті в Нью-Йорку. Вже через десять років у Ка-
лі форнійському університеті Лос-Анджелеса був організований 
ар хівний центр, що спеціалізувався на збиранні та зберіганні усних 
джерел, а в 1966 р. – Асоціація усної історії, головним завдан-
ням якої визнавалося доповнення письмових документів [1:6–7]. 
Оскільки «піонери» усноісторичних досліджень вбачали своє ос-
нов не завдання в «заповненні лакун» у письмовій документації, то 
во ни, передусім, зосередились на процесі збирання інтерв’ю. Та-
ким чином, усна історія на початковому етапі сприймалася виключ-
но як галузь архівної справи. Це призвело до того, що, починаючи 
з 1950-х рр., центральні та регіональні архіви США, Австралії, 
Швеції та Канади на регулярній основі реалізовували програми зі 
збору усноісторичних джерел, а з часом у багатьох країнах світу 
було сформовано цілу мережу спеціалізованих архівів [2:85].

Одночасно у тих країнах, де усноісторичні дослідження 
роз почалися пізніше, дослідники відзначають наявність проб-
лем із зберіганням відповідних матеріалів. Так, в Англії Британ-
ська бібліотека перетворилася на центр збору та зберігання ус-
но історичних матеріалів лише в 1990-х рр. При цьому, на думку 
П. Томпсона, «широко розповсюджена ситуація, коли обладнан ня 
архівів не відповідає умовам зберігання аудіоматеріалів і, від по-
відно, велика частина зібраних усних джерел внаслідок цього зни-
щує ться, буде існувати, поки історична наука не визнає, що усні 
ма теріали мають таку ж цінність, як і письмові» [2:85]. 

В Україні упродовж двох останніх десятиріч реалізовано чи-
мало усноісторичних проектів. Як відзначає О. Кісь, «перші ре-
зультати досліджень у форматі усної історії в Україні свідчать про 
незамінність цього підходу при вивченні тих сторін недавнього 
минулого, які мали травматичний характер (досвід Другої світової 
війни, примусової міграції), були заборонені для висвітлення (го-
лодомор, національно-визвольні змагання, історія Церкви) чи вва-
жалися маргінальними (жіночі студії, дослідження української 
діаспори та субкультур)» [3:20]. В умовах, коли усноісторичні 
дослідження стають звичайною практикою, з особливою гостро-
тою постає питання про зберігання відповідних матеріалів, адже 
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вони, в основному, відкладаються в особистих архівах авторів, 
тоді як архівні установи здебільшого залишаються поза межами 
цього процесу. Це не лише ускладнює доступ до усноісторичних 
матеріалів для дослідників, але й покладає вирішення питання 
щодо особливостей оформлення та зберігання відповідних джерел 
на інтерв’юерів. 

Випадки, коли усні джерела передаються на зберігання до 
спеціалізованих закладів поки що є нечисельними, тому зупинимо ся 
на досвіді Музею історії Харківського національного універси те ту 
імені В. Н. Каразіна (далі – ХНУ), де на сьогодні відклалася ко лек-
ція аудіо- та відеозаписів інтерв’ю із вихованцями і співробітни ка-
ми різних факультетів. У 2006 р. на історичному факультеті ХНУ 
розпочалася реалізація проекту «Образи університетської науки: 
Харківський університет у 1940–1980-х роках», у ході якого, за 
допомогою спеціально розробленої анкети, було опитано 56 рес-
пондентів з питань організації навчального процесу, наукової 
діяль ності та громадського життя в університеті, студентсько-вик-
ладацького побуту, дозвілля, університетської символіки, відносин 
у студентському середовищі та ін. До реалізації проекту залуча-
лися студенти, які пройшли відповідну підготовку у межах курсу 
«Вступ до спеціальності» та спецкурсу «Усна історія» [4]. 

Зібрана під час реалізації проекту колекція лягла в основу 
окремого фонду Музею історії Харківського університету (Ф. 9, 
оп. 2). Вона зберігається у вигляді цифрових записів інтерв’ю на 
електронних носіях (CD-R та жорсткому диску комп’ютера) та 
їхніх паперових розшифровок. 

Окреме питання, що постало перед співробітниками музею – 
це каталогізація відповідного фонду. В основу пошукової систе-
ми покладено алфавітний іменний покажчик інформантів. Для 
того, щоб полегшити пошук необхідної інформації, кожна одини-
ця зберігання супроводжується описом, який містить: по-перше, 
базові свідоцтва про інформанта – прізвище, ім’я, побатькові, 
факультетська приналежність, форма навчання, рік випуску, сфе-
ра діяльності після закінчення університету; по-друге, дані щодо 
інтерв’ю – прізвище, ім’я, по батькові інтерв’юера та автора 
транскрипції, вид інтерв’ю (аудіо/відео), місце та дата проведення 
інтерв’ю, чи були при цьому присутні треті особи. У подальшому 
кожне інтерв’ю планується супроводити анотацією, що надасть за-
гальне уявлення про зміст того чи іншого джерела.
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Обмежень доступу до фонду аудіо- та відеозаписів у музеї 
історії Харківського університету не існує. Вже зараз інтерв’ю 
вихованців та співробітників університету використовуються 
студентами історичного факультету для написання курсових та 
дипломних робіт, підготовки наукових проектів з історії уні вер-
ситетської освіти та джерелознавстві. У майбутньому проект 
передбачає публікацію зібраних інтерв’ю, він також може стати 
основою для підготовки фільму або спеціальної мультимедійної 
музейної програми.

Утім, очевидно, що вирішення багатьох питань, які стосують-
ся зберігання усноісторичних джерел у межах окремих установ, 
не є можливим. По-перше, серйозного вивчення вимагає пробле-
ма збереження цифрових носіїв. По-друге, є потреба у розробці 
більш ефективних систем каталогізації та індексації колекцій 
усноісторичних джерел. Нарешті, до цього часу у вітчизняному на-
уковому співтоваристві не постало питання про обмеження досту-
пу до інтерв’ю та право використання запису, що тісно пов’язано 
з проблемою авторського права. Тобто, на сучасному етапі, коли 
усноісторичні дослідження стають звичайною практикою, одним 
із важливих завдань є осмислення нового джерела в контексті ар-
хівної справи.
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Юрій Ковтанюк

ДО КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
АРХІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Розглянуто історію інформатизації архівної галузі України за період 
з 80-х рр. XX ст. до сьогодні та виокремлено чотири етапи цього процесу. 
Окреслено основні завдання, що вирішувалися на кожному з цих етапів та за-
значені їх результати. Зроблено висновок щодо необхідності створення нової 
концепції інформатизації архівної галузі України у відповідності до визна-
чених завдань подальшої інформатизації державних архівів.

Ключові слова: інформатизація, архівна галузь, концепція, комп’юте-
ризація, оцифровування, документи в електронній формі, цифрові, електро-
нні, Центральний фондовий каталог, Інтернет, автоматизована інформаційна 
система, архівні електронні інформаційні ресурси.

За результатами наших розвідок з історії інформатизації архів-
ної галузі України нами виокремлено чотири етапи цього процесу.

Перший етап відноситься до 80-90-х рр. XX ст. Основним за-
вданням на цьому етапі було автоматизувати роботу з Централь-
ним фондовим каталогом (далі – ЦФК).

Другий етап припадає на 90-ті рр. минулого століття. Голо-
вним досягненням цього етапу є розробка теоретико-методологіч-
них засад інформатизації архівної галузі України за участю провід-
них науковців з документознавства та архівознавства (1991 р.). На 
підставі отриманих наукових результатів створено проект комп-
лексної програми «Архівна та рукописна Україніка» [1], що «було 
створено за ініціативою Інституту української архіографії НАН 
України, Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського 
НАН України та Головного архівного управління України при Ка-
бінеті Міністрів України наприкінці 1991 р.» [2], та надано їй ста-
тусу державної, що визначено постановою Держкомітету з питань 
науки та технологій при Кабінеті Міністрів України від 4 травня 
1992 р. № 12. Однією із головних складових затвердженої програ-
ми стала Національна архівна інформаційна система (НАІС) [3] 
(1993–1996 рр.).

У 1995 р. Українським науково-дослідним інститутом архівної 
справи та документознавства (далі – УНДІАСД) було розробле-
но практичні «Пропозиції з автоматизації архівної справи» [4] на 
1995-1998 рр.
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У червні 1997 р. в УНДІАСД проведено міжвідомчу нараду-
семінар, де «Концепція комп’ютеризації архівної справи в Украї-
ні» виходить на наступний теоретичний етап свого розвитку [5]. 
Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи в 
Україні було сформульовано у статті Л. А. Дубровіної, опубліко-
вані у 1998 р. у науковому щорічнику «Студії з архівної справи 
та документознавства» [6]. Слід відмітити, що згадані вище теоре-
тико-методологічні здобутки дозволили здійснити перехід на но-
вий рівень розуміння проблематики інформатизації архівної галузі 
України і значно розширити уявлення архівістів про можливості 
практичного застосування інформаційних технологій в органі-
зації конкретних архівних процесів. Якщо на початку 1990-х рр. 
основним гаслом була комп’ютеризація галузі, то наприкінці цих 
років спостерігається прагнення щодо впровадження інформацій-
них технологій, де комп’ютери розглядаються вже як їх складова. 
У другій половині 90-х рр. ХХ ст., наприкінці другого етапу, спо-
стерігається процес «стихійної» автоматизації архівних установ 
України та створення в архівних установах України десятків авто-
матизованих баз даних облікового і тематичного характеру [7].

На особливу увагу заслуговують праці того часу, в яких впер-
ше було сформульовані принципи побудови автоматизованого ро-
бочого місця (АРМ) архівних працівників та дослідників кінодо-
кументів [8].

Третій етап інформатизації архівної галузі України (2000–
2009 рр.) характерний тим, що у цей час було розпочато систем-
ну інформатизацію архівної справи із створення у 2000 р. Центру 
інформаційних технологій Державного комітету архівів України 
(далі – Держкомархів України) i відкриттям у мережі Інтернет офі-
ційного веб-сайту Держкомархіву України [9].

З часом у мережі Інтернеті було розміщено офіційні веб-сайти 
майже всіх центральних державних, державних обласних архівів, 
Державного архіву в Автономній Республіці Крим та державних 
архівів міст Києва і Севастополя. Офіційно про закінчення цього 
процесу було проголошено на святкуванні Дня архівіста у 2010 р. 
У 2011 р. структури зазначених веб-сайтів було уніфіковано від-
повідно до наказу Державної архівної служби України (далі – Ук-
рдержархів) та проведено моніторинг виконання цього наказу з ви-
значенням найкращих веб-сайтів.
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З початку 2000-х рр. Центром інформаційних технологій 
Держкомархіву України (нині – відділ інформаційних технологій 
Укрдержархіву) розпочато роботу зі створення галузевих програм 
інформатизації. Це забезпечило створення апаратно-програмно-
го комплексу архівної галузі, до складу якого (станом на 2012 р.) 
входило понад 1000 комп’ютерів, більша частина яких об’єднана 
у мережі, які підключені до мережі Інтернет [10]. За цей час від-
ділом інформаційних технологій Укрдержархіву було пройдено 
шлях від підключення окремих робочих станцій Укрдержархіву 
до мережі Інтернет через комутовані канали віддаленого доступу 
з використанням звичайних телефонних ліній, що забезпечува-
ло швидкість не більш 56 Кбіт/с, до побудови локальної мережі 
з каналами зв’язку до 100 Мбіт/с, що об’єднало всі робочі місця 
Укрдержархіву та мережеві пристрої (комутатори, пристрої без-
перебійного живлення, принтери тощо). Було створено серверну 
з розташованим там прокси-сервером, що забезпечує захищений 
доступ до мережі Інтернет всіх робочих станцій мережі Укрдер-
жархіву, а також майже всіх локальних мереж архівних установ, 
які розташовані у комплексі споруд державних архівних установ 
України разом із Укрдержархівом. Для забезпечення потреб такої 
кількості користувачів ззовні сервер Укрдержархіву підключено до 
провайдера мережі Інтернет через бездротовий симетричний ка-
нал зв’язку з пропускною спроможністю до 54 Мбіт/с. Крім того, 
збережена працездатність попереднього каналу зв’язку з провай-
дером, як резервного каналу, побудованого на крученому дроті, 
що забезпечує швидкість передавання даних 4 Мбіт/с. Відділ ін-
формаційних технологій Укрдержархіву адмініструє не тільки офі-
ційний веб-сайт архівної служби з доменним ім’ям третього рівня, 
що входить до доменної зони уряду України – archives.gov.ua, а 
й забезпечує послуги веб-хостингу (адміністрування веб-серверів 
та поштових серверів) для всієї доменної зони archives.gov.ua, у 
якій розташована більшість веб-сайтів державних архівних уста-
нов України.

Для забезпечення автоматизації діловодства в Укрдержархіві 
створено сховище даних, що забезпечує колективну роботу над 
документами та їх централізоване резервне копіювання. Також у 
діяльність Укрдержархіву впроваджено програму контролю за ви-
конанням доручень.
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Під керівництвом відділу інформаційних технологій Укрдер-
жархіву на цьому етапі в галузі розпочато роботу над практичною 
реалізацією низки ініціатив щодо її інформатизації: створення в 
державних архівних установах відділів інформаційних технологій; 
серверних; сховищ даних; організації роботи з оцифрування доку-
ментів Національного архівного фонду (далі – НАФ); електронних 
фондів користування та автоматизованих робочих місць читачів у 
читальних залах для роботи з цифровими документами електро-
нних фондів користування; розвитку електронних довідників та 
пошукових систем, зокрема, веб-орієнтованих, з вільним доступом 
до них через офіційні веб-сайти архівів; резервного копіювання 
даних; підключення до мережі Інтернет за допомогою швидкісних 
каналів зв’язку. 

Для цього було розпочато закупівлю відповідного обладнання, 
зокрема, для сканування документів. Слід зазначити, що цей процес 
відбувається стихійно, за наявністю відповідних коштів. Однак, у 
2006 р. постановою Кабінету Міністрів України було затверджено 
«Державну програму розвитку архівної справи на 2006–2010 рр.» 
[11]. Фінансування здійснювалося децентралізовано у неповному 
обсязі (менш 30% від запланованого) та частинами, що не дозво-
лило окремим архівним установам виконати галузеву програму 
інформатизації щодо закупівлі обладнання. Кошти були витрачені 
переважно на придбання комп’ютерного обладнання: серверів та 
робочих станцій. Проекти інших програм інформатизації архівної 
галузі, що у подальшому розроблялися відділом інформаційних 
технологій Укрдержархіву не були затверджені Кабінетом Міні-
стрів України.

На початку 2000 р. у Держкомархіві створено базу даних «Ар-
хівні фонди України», що працює в системі керування базами да-
них (СКБД) Microsoft Access 2000 [12]. Базу даних було розповсю-
джено серед державних архівів з метою її наповнення. Зазначений 
ресурс повинен був стати основою для створення веб-орієнтованої 
інформаційної системи ЦФК. Рішення про створення такої сис-
теми було прийнято колегією Держкомархіву України 25 липня 
2001 р. Відповідним наказом було визначено склад робочої групи.

У 2007 р. з метою централізованого зберігання архівних елек-
тронних документів створено Центральний державний електро-
нний архів України (далі – ЦДЕА України) [13].
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Завершення третього етапу характеризується створенням в ар-
хівній галузі матеріальної-технічної бази для здійснення подаль-
шої автоматизації всіх архівних процесів, а також підвищенням за-
гального рівня кваліфікації архівістів для роботи з комп’ютерною 
технікою. Це зумовило зміни принципів роботи галузі. Викорис-
тання сучасних засобів комп’ютерної техніки та служб мережі Ін-
тернет (електронної пошти та веб) стали ефективним засобом під-
вищення організації праці. Крім того, загальне розуміння необхід-
ності оцифрування документів НАФ набуло нового значення, що 
було досягнуто емпіричним шляхом під час вирішення практичних 
проблем пов’язаних з цим процесом, а саме: стало зрозумілим, що 
завдання оцифрування НАФ потребує не тільки значних матеріаль-
них витрат на придбання спеціальної обладнання та створення від-
повідних умов для його функціонування, а й багато часу, що вимі-
рюється у людино-годинах, що у масштабах НАФ України складає 
десятиріччя. Створені за результатами оцифрування документів 
НАФ електронні фонди користування потребують значних матері-
альних витрат на побудову потужних захищених сховищ даних та 
окремої інформаційної підсистеми, що дозволяє здійснювати по-
шук відповідних цифрових копій архівних документів та надавати 
доступ до них користувачам.

Четвертий етап було розпочато у 2010 р. Він триває до сьогод-
ні. Цей час характеризується нами як новий етап в еволюції теоре-
тико-методологічних засад інформатизації архівної галузі України. 
З 2010 р. силами Укрдержархіву, УНДІАСД та ЦДЕА України у 
межах науково-дослідної та методичної роботи цих установ роз-
почато низку досліджень з організації електронного документоо-
бігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з 
електронними документами у діловодстві, їх підготовки до пере-
давання на архівне зберігання, приймання-передавання архівних 
електронних документів до державних архівів від фондоутво-
рювачів, описування, обліку та зберігання архівних електронних 
документів, зокрема, їх постійного зберігання у ЦДЕА України. 
Зазначені дослідження було апробовано на семінарах, форумах, 
конференціях різного рівня, зокрема, міжнародних, а їх результати 
також представлено у різних виданнях наукового та практичного 
характеру. Це дозволило розпочати широке обговорення фахівця-
ми з документознавства, архівознавства, інформаційних техноло-
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гій, державного управління, права недоліків сучасної організації 
юридично значущого електронного діловодства та проблем архів-
ного зберігання електронних документів.

Ключовим документом у цьому процесі стала «Концепція пла-
нування життєвого циклу електронних документів» [14], яка до-
зволила окреслити загальне уявлення про всі документаційні та 
архівні процеси щодо електронних документів та взаємозв’язки 
цих процесів. Концепція дозволила зробити важливі висновки 
щодо подальшого унормування організації юридично значущого 
електронного документообігу, наступної модернізації систем елек-
тронного документообігу та принципів розбудови архівної автома-
тизованої інформаційної системи. Особливу увагу при визначенні 
цих принципів слід звернути на такі роботи, що унормовують саме 
архівні процеси: «Перелік форматів даних електронних документів 
постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання» [15], «Конвер-
тування електронних документів для постійного зберігання в ар-
хіві. Методичні рекомендації» [16], «Порядок приймання-переда-
вання електронних документів до Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севас-
тополя від архівних відділів районних державних адміністрацій» 
[17], «Порядок приймання-передавання електронних документів 
до державних архівів та ЦДЕА на постійне зберігання. Методичні 
рекомендації» [18], «Регламент технічної перевірки архівних елек-
тронних документів у Центральному державному електронному 
архіві України» [19], «Доступ державних архівів до електронних 
документів, що знаходяться на зберіганні у Центральному дер-
жавному електронному архіві України. Методичні рекомендації» 
[20], «XML-схема архівного електронного документа. Методичні 
рекомендації» [21], «Типове технічне завдання на створення авто-
матизованого робочого місця архівіста для здійснення прийман-
ня-передавання електронних документів на державне зберігання. 
Методичні рекомендації» [22], «Облік електронних документів 
Національного архівного фонду. Інструкція» [23] тощо. Результати 
цих досліджень було враховано під час укладання Укрдержархівом 
нових 2013 р. «Правил роботи архівних установ України» [24], а 
також підготовки низки проектів нормативно-правових актів, що 
унормовують роботу з електронними документами у діловодстві 
та їх підготовку до передавання на архівне зберігання. Нині ці до-
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кументи знаходяться в Міністерстві юстиції України на узгоджені 
з іншими державними органами, до компетенції яких віднесено 
питання, що мають врегульовуватися зазначеними нормативно-
правовими актами.

У цей час в ЦДЕА України розпочато роботу зі створення нор-
мативно-методичної бази щодо унормування процесів приймання-
передавання, описування, обліку, зберігання і надання доступу до 
архівних електронних інформаційних ресурсів та документів осо-
бового походження в електронній формі, а такожзроблено перші 
практичні кроки щодо створення відповідних фондів.

У 2010 р. здійснено перший проект в архівній галузі, в яко-
му використовується технологія колективної роботи за допомогою 
мережі Інтернет – «Український мартиролог». У 2011 р. на вимо-
гу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
роботу над цим проектом призупинено у зв’язку з відсутністю у 
складі інформаційних систем Укрдержархіву та архівних устано-
вах відповідних комплексних систем захисту інформації.

Зазначені дослідження стали підґрунтям для перегляду тео-
ретико-методологічних засад подальшої інформатизації архівної 
галузі України з позиції вирішення сучасних проблем документоз-
навства та архівознавства. Слід зауважити, що ця робота триває. 
Вважаємо, що логічним завершенням роботи повинно стати ство-
рення нової Концепції інформатизації архівної галузі України, яка 
б враховувала:

– новий погляд на архітектуру автоматизованої інформацій-
ної системи архівної галузі з урахуванням дисонансу в розвитку 
окремих її складових – підсистем, що створюються у державних 
архівних установах. Це пов’язано із специфікою роботи держав-
них архівних установ, їх територіального розташування, побудови 
галузевих інформаційних ресурсів, що вимагає застосування но-
вих технологій, та необхідності побудови у всіх державних архівах 
комплексних систем захисту інформації. Одним з ключових момен-
тів ми вважаємо визначення місця у цій архітектурі автоматизова-
ної інформаційної системи Укрдержархіву, особливо у взаємодії з 
системами таких установ, як Центральний державний кінофоно-
фотоархів України ім. Г. С. Пшеничного (далі – ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного), Центральний державний науково-технічний 
архів України (далі – ЦДНТА України) та ЦДЕА України. З огляду 
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на цифрову природу документів, які постійно зберігаються в цих 
архівах, їх інформаційні системи потребують більшого ступеня 
самостійності, що забезпечить більш ефективну організацію біль-
шості архівних процесів щодо роботи з цифровими (електронни-
ми) документами. В першу чергу це стосується доступу до мережі 
Інтернет та застосування у роботі веб-орієнтованих технологій. 
Вважаємо, що вирішальним у визначені архітектури інформацій-
ної системи галузі буде створення систем комплексного захисту 
інформації у складі інформаційно-телекомунікаційних систем кон-
кретних установ;

– створення єдиних вимог щодо оцифрування документів 
НАФ та створення галузевого довідково-пошукового ресурсу до 
них з метою подальшого розвитку інформаційної системи ЦФК, 
яка повинна стати потужною складовою електронного урядування 
України та важливим джерелом інформації в сучасному інформа-
ційному суспільстві.

На нашу думку, наступний етап інформатизації архівної галузі 
України повинен мати практичний характер для вирішення нагаль-
них проблем у таких напрямах:

– створення та впровадження єдиної в архівній галузі системи 
електронного документообігу з використанням електронного циф-
рового підпису;

– розгляд питання щодо доцільності створення галузевого 
акредитованого центру сертифікації ключів;

– вирішення питання постійного зберігання сертифікатів клю-
чів, дія яких припинена, та їх використання для перевірки елек-
тронних документів за їх електронними цифровими підписами у 
часі в автоматизованому режимі, як це відбувається за переліком 
діючих сертифікатів ключів;

– створення веб-орієнтованої версії інформаційної системи 
«Центральний фондовий каталог», доступ до якої надається на 
офіційному веб-сайті Укрдержархіву;

– модернізація парку комп’ютерної техніки, ресурс більшості 
якої вже вичерпано;

– створення в державних архівах автоматизованих робочих 
місць архівістів для забезпечення роботи з електронними докумен-
тами та можливості їх передавання до ЦДЕА України на постійне 
зберігання;
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– модернізація автоматизованої інформаційної системи Ук-
рдержархіву для ефективної взаємодії з іншими державними ар-
хівними установами, зокрема, створення низки програмних ін-
струментів, що забезпечують контроль за діяльністю архівів, на-
копичення даних про цю діяльність та їх аналіз, що дозволить під-
вищити рівень загального керування архівною галуззю;

– модернізація автоматизованих інформаційних систем 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДНТА України та 
ЦДЕА України для забезпечення приймання-передавання, постій-
ного зберігання цифрових та електронних документів та надання 
доступу до них;

– використання архівних електронних інформаційних ресур-
сів для автоматизованого створення облікового та довідкового апа-
рату, що дозволить здійснити подальшу уніфікацію облікової та 
довідкової документації;

– взаємодія Укрдержархіву з банківськими електронними пла-
тіжними системами для інтеграції послуг цих систем в автомати-
зовані інформаційні системи архівних установ для забезпечення 
здійснення електронних платних послуг, особливо для віддалених 
користувачів;

– здійснення поступового переходу до створення страхового 
фонду документації в електронній (цифровій) формі в умовах сут-
тєвого зменшення виробництва плівки для здійснення мікрофіль-
мування документів та зростання її ціни на ринку.
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TO THE CONCEPT OF INFORMATION
IN THE ARCHIVES OF UKRAINE

The article deals with history of informatization in archival branch of 
Ukraine for the period from 80th of XX century to nowadays, and singles out 
four stages of the process. The basic tasks are solved at each of these stages and 
the results are indicated. The author has concluded on the need for a new concept 
of informatization in archival branch of Ukraine in accordance with specified 
objectives for further informatization of state archives.
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Ігор Ковтун

«ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ»  
ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРУТСЬКИХ НАБОРІВ

Здійснено аналіз матеріалів «Повного зібрання законів Російської імпе-
рії» крізь призму регулювання рекрутської повинності. Досліджувана зако-
нодавча база структурована відповідно до сфери регулювання рекрутської 
повинності. Структуровано та досліджено одинадцять таких сфер. Доведено, 
що для регулювання рекрутської повинності була створена відповідна зако-
нодавча база.

Ключові слова: «Повне зібрання законів Російської імперії», законодав-
чий акт, рекрутська повинність.

Законодавчі акти як джерело дослідження історичного проце-
су в будь-який сфері життя суспільства завжди були неоціненним 
матеріалом для дослідження. «Повне зібрання законів Російської 
ім пе рії» (далі – ПЗЗ) – найбільш повне зібрання законодавчих актів, 
розміщених у хронологічному порядку, у відповідності з затверд-
жен ням кожного акту царем. ПЗЗ включало всі різновиди законо-
давчих актів, а саме: маніфести, установи, положення, уложення, 
устави, рескрипти, «Височайше затверджені» думки Державної 
ради, жур нали Комітетів та Ради міністрів, іменні укази та інші [1].

У процесі евристичного пошуку в першому й другому ви-
даннях ПЗЗ нами встановлено, що в період з 1795 до 1874 рр. за-
гальна кількість нормативно-правових актів, які регулювали пи-
тання здійснення рекрутських наборів та виконання рекрутської 
повинності, складала 1882 документи. Враховуючи викладене 
на ми, систематизовано нормативно-правові акти щодо регулюван-
ня рекрутської повинності в Російській імперії шляхом поділу їх 
на групи за основною їх приналежністю та спрямованістю. Це 
дало можливість розглянути динаміку регулювання рекрутських 
наборів крізь призму загального історичного розвитку та законо-
давчого процесу в Російській імперії. Так, зважаючи на смислову 
на повненість, пропонується розрізняти одинадцять основних груп 
за конодавчих актів у сфері регулювання рекрутської повинності, 
а саме:

1. Маніфести та укази про набори. В період з 1795 до 1874 рр. 
загалом було видано 410 окремих документів зазначеного характе-
ру. При цьому з 1861 р. до цього розділу стали входити нормативно-
правові акти стосовно осіб, визначених для проходження рекрут-
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ської повинності та розкладки рекрутської повинності. На нашу 
дум ку, це сталося через проведення т. зв. селянської реформи 
19 лютого (3 березня) 1861 р. Сам маніфест [2] супроводжувався 
прийняттям 22 окремих актів, що так чи інакше регулювали життя 
селянства зазначеного періоду. Хоча і формально, але з цього часу 
селяни як основне джерело поповнення рекрутських полків, пере-
стали бути власністю, а перейшли в якісно новий стан. Найбільш 
суттєві зміни в законодавство про рекрутські набори були внесені 
маніфестами від 1 вересня 1862 р. [3] та від 25 жовтня 1868 р. [4].

2. Особи, визначені до складання рекрутської повинності на-
турою або грошима (399 актів).

3. «Розкладка» рекрутської повинності, рекрутські черги 
(135 ак тів). Ще при Єлизаветі Петрівні (1741–1761 рр.) вся ім пе-
рія бу ла поділена на п’ять частин [5; 6]. Кожна частина або, як її 
на зи ва ли, «полоса» один раз на п’ять років поставляла по од но-
му рекру ту зі ста осіб. Пізніше цей порядок було порушено, і рек-
рутські набори проходили по мірі необхідності. Законодавець виз-
начив, що набори мають проходити по черзі: тобто один рік по 
за хідній «полосі», другий – по «східній». Цей порядок проіснував 
до 1855 р. [7], всі подальші набори проводились без розділу.

4. «Рекрутські Присутствія» (134 акти). «Рекрутські При сут-
ст вія» – це органи виконавчої влади, що забезпечували виконання 
рекрутських наборів, їх склад, територіальні межі та інші питання.

5. Порядок, час та місце набору рекрутів (20 актів). Варто 
відзначити, що станом на 1833 р. законодавець повністю сформу-
вав систему порядку, часу та місця прийомів рекрутів, зробивши 
лише деякі зміни в 1852 та в 1853 рр. [8].

6. Риси, які мають бути у людей, запропонованих в рекру-
ти. Періоди найбільшої активності: з 1798 до 1817 рр. (15 актів), 
з 1825 до 1832 рр. (22 акти) та з 1851 до 1855 рр. (11 актів).

7. Матеріальні та речові збори при рекрутських наборах 
(44 акти).

8. Заліки за рекрутів та рекрутські залікові квитанції (246 ак-
тів). Робота з удосконалення правової бази проведення рекрутських 
на бо рів проводилась у Державній раді, де давались роз’яснення 
та уточнення існуючих норм, що стосувались рекрутської повин-
ності [1].

9. Рекрутські заміни (111 актів). Визначено два підпункти: по-
пер ше, підпункт, в якому має йтися про безпосереднє наймання чи 
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викуп людей в рекрути, по-друге, підпункт, що висвітлить мате-
ріальні внески замість поставки рекрутів.

10. Утримання рекрутів після набору, екіпірування, направлен-
ня в полки та розподіл. Дружини та діти рекрутів (250 актів). З ме-
тою забезпечення рекрута одягом, взуттям, провіантом та іншими 
мінімально необхідними речами законодавцем визначалась певна 
сума грошей, яку мав надати поміщик у казну для забезпечення 
рекрута всім необхідним.

11. Стягнення за порушення законів про рекрутські набори 
(74 акти).

Проаналізований матеріал, співставлення та систематизація 
за конодавчих актів, представлених в ПЗЗ, дають можливість з ви-
соким ступенем ймовірності дослідити справжню картину життя 
суспільства в процесі виконання однієї з основних повинностей – 
рекрутської. Законодавець за роки існування системи комплектації 
збройних сил шляхом рекрутських наборів виписав кожен елемент 
існування зазначеної системи.
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COMPLETE COLLECTION OF LAWS OF THE RUSSIAN EMPIRE AS 
AN ORIGINAL SOURCE OF RECRUIT CONSCRIPTION RESEARCH

The materials from «The Complete Code of Laws of the Russian Empire» 
are analyzed in the article from the perspective of recruit conscription regulation. 
Reviewed legislation is structured in accordance with eleven areas of recruit 
conscription regulation. It is grounded that the appropriate legislation base was 
created to regulate recruit conscription.
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ АРХІВОЗНАВСТВА  
НА СТОРІНКАХ «СТУДІЙ З АРХІВНОЇ СПРАВИ  

ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА» З ПОЗИЦІЙ БІБЛІОМЕТРІЇ *
* Бібліометрія – наукова дисципліна, яка використовує статистичні 

методи для аналізу наукової літератури з метою виявлення тенденцій розвитку 
предметних галузей, особливостей авторства і взаємного впливу публікацій

Здійснено аналіз публікацій з проблем архівознавства на сторінках нау-
кового щорічника Українського науково-дослідного інституту архівної спра-
ви та документознавства – «Студій з архівної справи та документознавства».

Ключові слова: архівознавство, «Студії з архівної справи та документо-
знавства», Український науково-дослідний інститут архівної справи та доку-
ментознавства, наукові публікації.

Важливим аспектом комплексного вивчення історії, основ-
них напрямів розвитку, методології українського архівознавства 
є дослідження вітчизняної архівної періодики. Важливе значення 
фахових видань полягає, насамперед, у тому, що вони, по-перше, 
виступають носіями різноманітної галузевої інформації, фіксують 
теоретичні здобутки у сфері архівознавства та сприяють їх поши-
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ренню, а також висвітлюють різноманітні події архівного життя, 
по-друге, інформують фахівців про кращий практичний досвід 
різних архівних установ.

З початком діяльності (1994 р.) провідної наукової галузевої 
інституції – Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства (далі – УНДІАСД) Державної ар хів-
ної служби України [1; 2] пов’язано заснування фахових видань, 
ви разно орієнтованих суто на висвітлення архівознавчої пробле-
матики, оприлюднення результатів наукових пошуків. Помітне 
місце серед них належить науковому щорічнику «Студії з архівної 
справи та документознавства» (далі – «Студії»), перше число якого 
побачило світ у 1996 р. Загалом протягом 1996–2012 рр. вийшло 
20 томів «Студій» (в окремі роки виходило по два томи).

Програмні засади щорічника його редакція визначила вже 
у пер шому номері: «… вийти на якісно новий для України рі вень 
історичного наукового видання, гідного вимог сучасного ар хі во-
знавства», сприяти об’єднанню «істориків та архівістів навколо 
розроблення питань теорії та історії архівної справи, практичній 
реалізації здобутків архівознавства та документознавства», знайо-
мити «з досягненнями світової архівістики та документознавства, 
висвітлювати «проблеми підготовки архівних кадрів»[3].

Вже із самої назви щорічника, де фігурує термін «архівна 
справа», стає зрозумілим, що видання орієнтоване на висвітлення 
архівознавчої проблематики, що помітно і при ознайомленні з його 
структурою. Проте, спеціальна окрема рубрика «Архівознавство» 
у щорічнику відсутня. Публікації з архівознавчої тематики міс тя-
ться в таких рубриках «Студій»: «Архівна справа: історія та су-
час ність», «Теорія і методика архівознавства», «Видатні ар хівісти 
Ук раїни» (з 2003 р. – «Персоналії»), «Архівознавство за кордо-
ном» («Архівістика за кордоном», з 2002 р.), «Архівні відкриття» 
(з 2002 р.), «Огляди архівних фондів», «Публікація архівних 
документів», «Рецензії».

Пріоритетне місце серед друкованих матеріалів «Студій» 
зай має саме архівознавча тематика. Проаналізувавши публікації 
ча сопису протягом усього періоду існування щорічника, мож-
на дійти висновку про сконцентрованість більшості його авторів 
на вивченні як важливих теоретичних питань, пов’язаних із дос-
лід женням термінології, методики та методології архівної нау ки, 
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стандартизації архівної справи, з’ясуванні місця і ролі ар хі во-
знавства у системі міждисциплінарних зв’язків, так і на роз в’я-
занні практичних проблем архівної справи. Видання також зна-
йомить із досягненнями світової архівістики, висвітлює проблеми 
під готовки кадрів для архівних установ.

Найбільша кількість статей на сторінках щорічника присвяче-
на історії архівної справи (75), оглядам архівних фондів (72), теорії 
та методиці архівознавства (63), видатним архівістам України 
(54). Спеціальні розділи щорічника присвячено питанням розвит-
ку архівної справи в зарубіжних країнах (29), архівній україніці 
(4), публікації архівних документів (20). Проблемам збереженості 
національної архівної спадщини присвячено окремий тематичний 
випуск «Студій» (2000, т. 6).

Зміст теоретичних досліджень сконцентровано у таких кон-
цеп ціях: інформатизації, архівної освіти та захисту національних 
інтересів у галузі архівної справи; організації системи науково-
технічної інформації в архівній галузі; Національного бібліотечного 
та архівного фонду «Україніка»; створення та функціонування 
Національного реєстру «Архівна україніка». Концепція методи-
ки грошової оцінки документів Національного архівного фонду 
(далі – НАФ) (С. Кулешов, Н. Христова) орієнтована на вирішен ня 
питань захисту законних інтересів держави, юридичних і фізичних 
осіб – власників документів НАФ, що встановлює порядок прове-
дення грошової оцінки документів НАФ на підставі загальновизна-
них критеріїв їх цінності. У «Концепції системної комп’ютериза ції 
архівної справи», розробленій Л. Дубровіною (1998 р.), сформульо-
вано бачення конфігурації програмного і технічного забезпечен ня 
та структури комп’ютерного комплексу архівної сфери України. 
І досі не втратила актуальності сформульована у «Концепції під-
го товки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ» 
(І. Матяш (кер.), Я. Калакура, В. Лозицький, К. Селіверстова) 
про позиція щодо заснування спеціального Центру архівної піс ля-
дипломної освіти при УНДІАСД. Сутність концепції створення та 
функціонування Національного реєстру «Архівна україніка» по-
лягає у розробленні теоретичних, правових та організаційних за-
сад створення і функціонування Національного реєстру «архівна 
ук раїніка», визначенні напрямів та об’єкту архівної евристики, з’я-
су ванні засобів і способів репрезентації архівної інформації такого 
типу та умов доступу до реєстру.
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Майже рівнозначними за кількістю є студії на сторінках що-
річ ника, присвячені розв’язанню практичних проблем архівної 
спра ви, що ґрунтуються на наукових розробках, здебільшого спів-
ро бітників УНДІАСД, серед яких можна умовно виокремити такі 
гру пи: організація архівних документів (Н. Московченко, І. Мага, 
О. Ко сенко); забезпечення збереженості архівних документів 
(О. Во лодіна, П. Марченко, А. Шурубура, М. Омельченко, Л. За-
тока); архівне описування, формування і функціонування довід ко-
во го апарату архівів (Н. Христова, Л. Андрієвська, В. Бездрабко, 
С. Зворський, К. Климова, С. Лозова, Н. Павловська); експер ти за 
цінності архівних документів та комплектування архівів (Н. Ме-
тальникова, З. Сендик, Н. Христова, С. Сельченкова, М. Ста ро-
вой тов, Л. Скрицька, Л. Юдіна); використання архівної інформації 
(Т. Ємельянова).

Порівняно невелика кількість статей на сторінках «Студій» 
присвячена питанням архівного законодавства, нормативним доку-
ментам та стандартам в архівній справі. Невід’ємною складовою 
щорічника є публікації про архівну україніку, проблеми реституції 
архівних документів та спільної архівної спадщини. Зарубіжну 
проблематику репрезентують статті І. Антоненко, І. Матяш, 
М. Па лієнко, Є. Старостіна, Н. Христової та ін. Значну цінність 
для фахівців становлять опубліковані на сторінках щорічника до-
писи, присвячені відомим архівістам. Важливим джерелом для 
біографічних досліджень є публікації І. Бутича, І. Войцехівської, 
Г. Волкотруб, Т. Ємельянової, М. Крячка, І. Маги, І. Матяш, М. Па-
лієнко, Р. Пирога, Л. Приходько, В. Ульяновського та ін. 

Аналіз автури «Студій» засвідчує, що найактивнішу групу 
дописувачів представлено співробітниками УНДІАСД, Укр держ-
архіву, керівниками та співробітниками центральних архівів, на-
укових установ, зарубіжними фахівцями. Систематично друкують-
ся статті російських, білоруських, німецьких, польських авторів.

2009 р. «Студії» було включено до Переліку наукових фахо вих 
видань України, в яких можуть публікуватися результати ди сер-
та ційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук (постанова Президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. 
№ 01-05/5), що сприяло активізації публікаційної діяльності ди-
сер тантів.

Позитивним моментом в історії щорічника є те, що у грудні 
2012 р. його було внесено до міжнародної бази даних та надано 
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міжнародний стандартний серійний номер ISSN (International 
Standard Serial Number), як обов’язковий елемент вихідних даних, 
що дозволяє ідентифікувати періодичне видання незалежно від 
країни походження.

Багатогранна діяльність «Студій» заслуговує на високу оцін-
ку, а їх публікації є важливим джерелом інформації про стан роз-
витку архівної справи в Україні. На одному із розширених за-
сі дань Колегії Державної архівної служби України (6 лютого 
2002 р.) «Студії» віднесено до безумовних здобутків науковців 
ін ституту [4]. «Студії» зарекомендували себе як одне із авторитет-
них архівознавчих періодичних видань не лише в Україні, а й за 
кордоном.

Серед побажань, адресованих нами редколегії «Студій» – 
біль ше публікувати статей у рубриці «Архівознавство за корд о-
ном», оскільки висвітлення та вивчення досвіду роботи архівістів 
зарубіжних країн сприятиме подальшому розвитку теорії ар-
хівознавства, методики та практики архівної справи. Також, на нашу 
думку, необхідно активізувати публікацію статей саме теоретич-
ного характеру. Доцільно було б, щоб кафедра архівознавст ва та 
спеціальних галузей історичної науки Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка активніше включалася 
у розроблення теоретичних і практичних питань архівної справи 
в Україні, які висвітлюються у щорічнику.

Таким чином, архівознавчій тематиці на сторінках «Студій» 
відведено значне місце впродовж усього часу існування щорічника. 
Для дослідників-архівознавців «Студії» стали авторитетною три-
буною для апробації своїх наукових пошуків. Бібліометричний 
аналіз «Студій» свідчить про багатоаспектність тематики статей, 
актуальність висунутих для обговорення проблем, серйозну робо-
ту редколегії з авторами. 

1. Про створення в м. Києві Українського державного науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства [Електронний ресурс] : 
пос танова Кабінету Міністрів України від 16 трав. 1994 р. № 311. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/311-94-п. – Назва з екрана.

2. Архів Державної архівної служби України. Накази начальника Голов-
архіву України з основної діяльності №№ 1–51, 1994. «Про створення Ук ра-
їнського державного науково-дослідного інституту архівної справи та до ку-
мен тознавства» : наказ Головархіву України № 45 від 1 листопада 1994 р., 
арк. 156.
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3. Шановний читачу! // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 
1996. – Т. 1. – С. 3.

4. Архів УНДІАСД, оп. 1 п, спр. 35. Протоколи та рішення засідань колегії 
Комітету, 2002. Матеріали доповіді Голови Держкомархіву на розширеному 
засіданні колегії 06.02.2002, арк. 45.
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«STUDIES ON ARCHIVAL AFFAIRS AND RECORDS KEEPING»

There are analyzed publications on the issues of archival affairs in the 
scientific journal «Studies on Archival Affairs and Records Keeping» of the 
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АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  
П. Ю. ШЕЛЕСТА – ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ  

ЦК КПУ (1963–1972 рр.)
Здійснено аналіз документів фондів архівосховищ України та Росії, 

в яких зберігаються матеріали, що відображають аспекти внутрішньої та 
зовнішньої політики П. Ю. Шелеста, висвітлюють діяльність П. Ю. Шелеста 
як політичного діяча у різних галузях суспільно-економічного та культурного 
життя України у 1963–1972 рр.

Ключові слова: архівні матеріали, ідеологія, «Празька весна».

Останнім часом науковий інтерес серед дослідників почала 
викликати постать першого секретаря ЦК КП України Петра Юхи-
мовича Шелеста. Враховуючи вагому роль у політико-суспільному 
житті республіки та неординарний стиль політики, ця постать не 
може не викликати зацікавленості. Питання щодо діяльності пер-
шого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста у вітчизняній історіографії 
є маловивченим. Відсутніми є спеціальні наукові дослідження 
щодо цієї політичної фігури. Так, важливий матеріал для науковців 
надають статті О. Бажана [1] та Ю. Шаповала [2]. 

Основний масив документів зосереджений у Центральному 
державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО Ук раї-
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ни). Варто наголосити, що тут наявний фонд особового походжен-
ня – Колекція документів особового походження П. Ю. Шелеста 
(ф. 330). Матеріали ЦДАГО України представляють документи, 
переважно у формі інформаційних повідомлень, листів очільника 
республіки до ЦК КПРС, доповідних записок, звітів відділів ЦК 
КПУ, які надають можливість конкретизувати інформацію про ста-
новище у різних галузях суспільно-політичного життя України. 

Цінна інформація щодо розкриття теми дослідження збері-
гає ться у Центральному державному архіві вищих органів вла ди 
і управління України (ЦДАВО України). Так, документи ЦДАВО 
України репрезентують матеріали, які допоможуть науковцям 
отримати фактичний матеріал про стан справ у народному гос-
подарстві, у галузі розвитку культури та у царині збереження істо-
рич ної пам’яті українського народу у досліджуваний період. 

Значний масив документів з цього питання зберігається у Дер-
жавному архіві Київської області (ДАКО). Особливу цінність скла-
дають документи про діяльність П. Шелеста на посаді другого, 
а згодом першого секретаря  Київського обкому у 1954-1962 рр., 
які є на сьогодні маловивченими і допомагають зрозуміти напря-
ми політичного курсу, які були продовженням його діяльності на 
попередній посаді очільника найбільшої області в Україні.

Цінну інформацію про суспільно-політичне життя періоду 
прав ління П. Шелеста можемо отримати, опрацювавши докумен-
ти Державного архіву Львівської області (ДАЛО). Матеріали 
цього архіву зможуть поповнити відомості стосовно проведення 
місцевими виконавчими органами ідеологічної боротьби з пись-
менниками та поетами. Аналізуючи нещодавно оприлюднені для 
широкого загалу архівні документи, можна прийти до висновку, 
що у цьому регіоні України лунали незадовільні коментарі на адре-
су політики ЦК КПУ та ЦК КПРС під час подій «Празької весни».

Частина архівних документів, що стосуються діяльності П. Ше-
леста на посаді першого секретаря ЦК КПУ, перебуває у Росії, зок-
рема, у Російському державному архіві новітньої історії (РДАНІ). 
Цікавими для доповнення відомостей з інших джерел стануть 
матеріали Пленумів ЦК КПРС та листування першого секретаря 
ЦК КПУ з ЦК КПРС, засідання Ідеологічної комісії ЦК КПРС, її 
постанови, інформаційні довідки про суспільно-політичне життя 
в Україні у досліджуваний період.
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По-новому подивитися на період правління П. Шелеста у кон-
тексті політики ЦК КПРС дозволяють матеріали Російського 
дер жавного архіву соціально-політичної історії (РДАСПІ). Тут 
збе рігається фонд особового походження Шелеста П. Ю. (1928–
1996 рр.) (ф.666). У фонді налічується 95 справ. Вони дозволять 
де талізувати відомості про особливості політичного стилю П. Ше-
лес та на посадах секретаря Київського обкому, першого секретаря 
ЦК КПУ та заступника Голови РМ СРСР, а також ознайомитися 
з рукописами його книг.
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ARCHIVAL MATERIALS ABOUT P.U. SHELEST – THE FIRST 
SECRETARY OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE

COMMUNIST PARTY (1963-1972)

The article depicts the analysis of the archival fonds, preserved in Ukraine 
and Russia, which contain materials that reflect aspects of internal and external 
policy of P.U. Shelest, cover his activity in various areas of socio-economic and 
cultural life of Ukraine in 1963-1972.

Key words: archival materials, ideology, «Prague Spring».

Сергій Кулешов

ЯКІ «СРІБНЯКИ» КИДАВ  
У НАТОВП ВОЛОДИМИР МОНОМАХ?

Розглянуто можливі варіанти, чим могли бути літописні «срібняки» 
Володимира Мономаха. Висловлено думку, що ними можуть бути також 
наслідування срібляників Володимира Великого.

Ключові слова: нумізматика, Україна, срібляники, наслідування монет.

У «Літопису руському» (запис за 1115 р.) зафіксовано подію 
перенесення мощей святих князів Бориса і Гліба у Вишгороді. Під 
час цієї церемонії зібралося багато людей і, щоб звільнити місце 
для проходу процесії, Володимир Мономах повелів розкидати на-
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роду поволоки і мережива, кидати срібняки (виокремлено нами) 
людям, які сильно налягли [1:174]. Такі «дарування» під час масо-
вих заходів, мабуть, були звичайними. У цьому ж літописі описано, 
що рівно сто літ до того (тобто у 1015 р.), коли Святополк Яропол-
чич (названий тут несправедливо окаянним, що було продубльо-
вано у подальші віки як літописцями, так і вченими-істориками) 
став княжити у Києві і, скликавши людей, став давати тим корзна, 
а другим – куни (виокремлено нами), роздаючи множества отчо
го багатства [1:81]. Які куни роздавав Святополк, зрозуміло. Це 
були переважно срібні, т. зв. куфічні, дірхеми, що залишалися ще 
в обігу на Русі. Це могли бути і срібляники Володимира Святосла-
вича, але ті, що були виготовлені з високоякісного срібла (більшість 
їх, карбованих Володимиром Великим, були білоновими чи зовсім 
мідними), інакше – навіщо було відкладати їх в скарбницю. Могли 
бути тільки-но відкарбованими срібляниками самого Святополка, 
що наслідували тип IV срібляників Володимира. І зовсім незнач-IV срібляників Володимира. І зовсім незнач- срібляників Володимира. І зовсім незнач-
ною могла бути частка західноєвропейських срібних денаріїв, що 
потрапила до княжої скарбниці.

А от які срібняки роздавав Володимир Мономах? Відомий ук-
ра їнський нумізмат Р. Шуст вважає, що «безсумнівно, це не були 
сріб ляники Володимира Великого чи його синів, а найімовірніше – 
ку фічні дірхеми» [2:73]. Він також наводить такий цікавий факт: 
«У церковному уставі новгородського князя Святослава Ольгови-
ча з 1137 р. згадується грошова сума «сто гривен нових кун». Тут 
та кож йдеться про суму сто гривен, виражену в монетах» [2:73]. 
Ав тор вважає, що такими «новими» кунами були дірхеми пізніх 
емі сій [2:73]. Але які це були пізні емісії, Р. Шуст, на жаль, не 
пояснює.

На нашу думку, посилання на новгородський устав Р. Шу-
стом не зовсім доречне. Річ у тім, що на півночі Русі вже впро-
довж XI ст. склалася ситуація із грошовим обігом, відмінна від 
південних регіонів. Там, як своєрідна реакція на значне зменшен-
ня або фактичне припинення потоку куфічних дірхемів, переваж-
но саманідських, та внаслідок зростання кількості торговельних 
операцій з європейськими країнами, все більшого поширення на-
бували європейські денарії. Свого часу В. Потін у своїй монографії 
на підставі топографічного аналізу знахідок денаріїв переконливо 
показав роль цих монет у житті Північної Русі [3]. Про які нові 
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випуски дірхемів говорить Р. Шуст, теж не зрозуміло. Так звана 
криза срібла з початку XI ст. охопила не тільки Середню Азію, де 
з приходом до влади Караханідів карбувалися білонові та мідні 
дірхеми, а й Північну Африку та Іспанію. Саме тоді поширення 
в цих регіонах набувають мідні дірхеми та золоті дінари. Кри-
за продовжувалася майже два століття. Про цей відомий процес 
сказано також у нумізматичному словнику, співавтором якого є 
Р. Шуст [4:128].

Можна говорити про те, що срібняками Володимира Монома-
ха були якісь европейські денарії, нагромаджені в скарбниці кня-
зя. За радянських часів вважалося, що їх в обігу у Південній Русі 
майже не було. Однак, останні знахідки цих монет, час від часу 
оприлюднені на українському форумі «Віоліті», свідчать про те, 
що вони були представлені у цьому регіоні у т. зв. «безмонетний 
період» значно більшою кількістю, ніж вважалося раніше.

Є ще одна версія. Незважаючи на досить прискіпливий аналіз 
штемпелів срібляників Володимира Великого та Святополка Яро-
полчича, зроблений у фундаментальній монографії М. Сотніковою 
та І. Спаським [5], все ж є певна кількість монет, що можна вважати 
наслідуваннями, як висловилися автори, корпусу «професійно ви-
ко наних» срібляників. Вони відзначають наявність «варварських» 
штемпелів, «наслідувань» [5:66, 85], що були майже сучасника-
ми «професійних» карбувань. У каталозі такими наслідуваннями 
могли бути монети, переважно типу II Володимира, за номерами 
100-1; 100-2; 100-3; 100-4 та інші. На нашу думку, ці наслідування 
могли виготовлятися вже у другій половині XI ст. аж до початку 
XII ст. Це пояснює наявність 221 (!) пари штемпелів срібляників. 
Хоча ми і не спростовуємо можливості виготовлення наслідувань 
одночасно або дещо пізніше «професійних» срібляників, про що 
свідчить їх знаходження разом у скарбах (наприклад, срібляник 
100-1 був у складі Ніжинського скарбу 1852 р.). 

Український нумізмат Ю. Покрас у зв’язку з такою вели-
кою кількістю штемпелів констатує, що це є свідченням значних 
масштабів їх карбування [6]. Але це контрастує з порівняно неве-
ликою кількістю знахідок. Він висловлює оригінальне припущен-
ня, що скарби, які містять переважно низькопробні срібляники, 
є вилученими з обігу непопулярними монетами, призначеними 
для знищення, але за якихось умов схованими. У той же час зни-
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щення срібляників, карбованих Володимиром та Святополком, 
здійснювалося як у часи Володимира, так і Ярослава Мудрого [6].

Останнім часом почастішали поодинокі випадкові знахідки цих 
монет на території України. Є серед них і схожі на наслідування. 
Датування, як раніше, поодиноких знахідок за супутніми речами, 
так і тепер, досить загальне – «предмети Київської Русі» [7]. Та- – «предмети Київської Русі» [7]. Та-– «предмети Київської Русі» [7]. Та-
ким чином, не можна виключати можливість, що наслідування 
срібляників Володимира та Святополка мали місце ще за часів Во-
лодимира Мономаха. Паралель із цими процесами можна від зна-
чити у шведському карбуванні першої половини XI ст. Там наявні 
досить майстерно виконані імітації англосаксонських пен ні, але 
є й низка монет «варварського» типу, які також загалом від но сять 
до карбування Олафа Шетконунга [8]. Але їх зовнішній вигляд 
свід чить, що це вже наслідування цих імітацій, як обережно ви-
слов люються американські нумізмати, карбовані у Великому Бал-
тій ському регіоні. І, можливо, вони праві.

Слід зауважити, що мало місце і наслідування срібляникам Яро-
слава Мудрого. Вони знайдені переважно у країнах Скандинавії. 
Але досі не з’ясовано місце їх карбування. 
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WHAT «SRIBNIAKI» VOLODYMYR MONOMACH THROWN
ABOUT CROWD?

The possible versions of chronicles «sribniaki» of Volodymyr Monomach 
were considered. Was opined the idea that chronicles «sribniaki» may be imitations 
of «srebreniks» of Volodymyr the Great.

Key words: numismatics, Ukraine, «srebreniks», imitations of coins.
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«ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ» ПО ВЕДЕНИЮ  
ПАРТИЗАНСКОЙ РАЗВЕДКИ КАК ИСТОЧНИК  

ПО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА 1450 НАЦИОНАЛЬНОГО  

АРХИВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Пронализирован малоизученный вид исторического источника по исто-

рии партизанской разведки и истории Белоруссии периода оккупации – «пе-
речень вопросов». Рассмотрены виды этого источника, область использова-
ния, информативность и его роль в общем комплексе документов по истории 
партизанской разведки.

Ключевые слова: исторический источник, Центральный штаб партизан-
ского движения, Белорусский штаб партизанского движения, разведыватель-
ное отделение, «перечень вопросов».

Начиная со второй половины 1942 г., Центральный штаб пар-
тизанского движения  (далее – ЦШПД) приступил к практике ис-
пользования «Перечней вопросов» и «Задач» в вопросах активиза-
ции разведывательной деятельности в нижестоящих партизанских 
структурах.

Определяя различие между терминами, следует отметить, что 
«перечень вопросов» обычно составлялся без привязки ко времени 
его исполнения и географическому пространству и содержал во-
просы более общего характера, в то время как «задачи» ставились 
на конкретный срок и касались определенного географического 
пространства.

Разведывательный отдел (далее – РО) ЦШПД, исходя из по-
требности в той или иной информации и разведданных, составлял 
и направлял в разведывательные отделы республиканских парти-
занских штабов узкоспециализированные («тематические») спис-
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ки вопросов, требующих освещения посредством сбора разведы-
вательных данных. Такие «Перечни вопросов» далее направлялись 
в партизанские соединения для их исполнения. 

Другой способ появления «перечней» и «задач» мог быть вы-
зван получением разведывательного запроса от РО ЦШПД (на-
пример, о состоянии промышленных предприятий в областных 
центрах на оккупированной территории БССР). В свою очередь, 
РО Белорусского штаба партизанского движения ((далее – БШПД) 
готовил соответствующий «перечень» для партизанских соедине-
ниях, действующих в соответствующих районах, в котором пропи-
сывал все необходимые вопросы по данной проблеме.

Тематика таких «перечней» довольно разнообразна. Так, 
18 июня 1943 г. на имя начальника БШПД поступил документ за 
подписью начальника РО ЦШПД Кудрявцева. В нем говорилось: 
«В целях добывания более полных разведданных о состоянии же-
лезных дорог и сооружений на них в тылу противника, а также 
данных о способах и средствах, силах и сроках восстановления 
отдельных сооружений, о новом строительстве железных дорог, 
об организации и структуре железнодорожных войск и восста-
новительных организаций. Поставьте перед вашими разведорга-
нами задачи в соответствии с приложенным к сему перечнем во-
просов» [1:5–6]. Далее прилагался перечень из 28-ми вопросов, 
которые охватывали практически все стороны означенной пробле-
мы. Данный перечень вопросов является «тематическим», то есть 
он касался только одной проблемы.

Другим примером данного вида документа является «пере-
чень» из 7-ми вопросов, которые касались деятельности на терри-
тории БССР частей союзных Германии армий:

«1. Установить, какие части венгерской армии находятся на ок-
купированной территории БССР, их состав, нумерацию и дислока-
цию; 2. Установить, какие потери в личном составе и вооружении 
имеют части венгерской армии; 3. Сообщать обо всех перебросках 
венгерских частей на оккупированной территории БССР; уста-
новить нумерацию, численный состав, вооружение, маршруты, 
пунк ты выгрузки войск; 4. Есть ли на оккупированной территории 
БССР венгерские части ВВС; количество эскадрилий, самолетов, 
где базируются; 5. Имеются ли на оккупированной территории 
БССР гарнизоны из словацких и болгарских частей; их численный 
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состав, нумерация и назначение; 6. Следить за возможными пере-
бросками словацких и болгарских частей в январе-марте 1943 г. 
Сообщать нумерацию и маршруты; 7. Следить за возможными 
перебросками итальянских войск и военных грузов на восточный 
фронт в январе-марте 1943 г. по маршруту Варшава-Минск-Го-
мель-Конотоп» [2:6].

Существовал и другой вид данного документа. Это был «рас-
пространенный» перечень, который включал в себя вопросы по 
широким или нескольким темам.

Одним из первых примеров данного вида документов являет-
ся «Перечень вопросов, разработанных согласно работы отделе ния 
войсковой информации Разведывательного Управления Централь-
ного штаба партизанского движения» от 4 ноября 1942 г. Основ-
ные вопросы, прописанные в данном документе, касались сбора 
разведданных: о состоянии мостов и переправ через реки Днепр, 
Сож, Остер, Десна; состоянии работ противника по укреплению 
За падного берега Днепра; состоянии железнодорожного транспор-
та на оккупированной территории; мероприятиях противника по 
под готовке химического нападения; националистических форми-
ро ваниях [3:45–46].

Через два с половиной месяца, 20 января 1943 г., был подго-
тов лен новый, более расширенный перечь, состоящий из 8-ми 
те ма ти ческих блоков, которые касались важнейших вопросов по 
не мец кой армии. В начале документа заместитель начальника 
ЦШПД В. Сергиенко указывал: «Направляю перечень вопросов 
раз ведывательной работы, требующих освещения в 1-ом квартале 
1943 г. по армиям противника, действующим на оккупированной 
тер ритории БССР и перебрасываемым через территорию БССР 
на Восточный фронт». Далее перечислялись основные разделы: 
«По армиям и перевозкам», «По автобронетанковым войскам», 
«По артиллерийским частям и вооружении», «По военной химии», 
«По связи», «По укреплениям», «По службе тыла и военным объ-
ектам», «По транспорту». В последующем, во многом на основе 
данного перечня вопросов, была сформирована схема такого вида 
до кумента, как разведывательная сводка БШПД. [4:10–11 об.].

Подводя итог, следует отметить, что «Перечень вопросов» 
представляет собой важный и информативный вид историческо-
го источника, позволяющий определить и проследить тенденции 
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и направления развития разведывательной деятельности партизан-
ских органов и соединений в годы Великой Отечественной войны. 
Использование данного вида организационно-распорядительной 
документации позволяло руководящим партизанским органам кон-
тролировать и направлять разведывательную деятельность подчи-
ненных структур и соединений.

1. Национальный архив Республики Беларусь, ф. 1450, оп. 1, ед. хр. 12. 
Программы по подготовке агентурных работников.

2. Там же, ед. хр. 15. Переписка с разведотделом ЦШПД, Главным раз-
ведуправлением Красной Армии, НКГБ СССР и НКГБ БССР о сборе све-
дений о противнике и другим вопросам разведывательной работы на ок ку пи-
ро ванной врагом территории Белоруссии.

3. Там же, оп. 2, ед. хр. 1244. Директивные указания главнокомандующе го 
партизанским движением и переписка с ЦШПД и другими организациями.

4. Там же, оп. 1, ед. хр. 887. Разведсправки и переписка опрегруппы 
БШПД на 1-ом Прибалтийском фронте.
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«THE LIST OF ISSUES» ABOUT PARTISANS’ RECONNAISSANCE 
AS A SOURSE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (BASED ON THE 

MATERIALS OF FUND 1450 OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE 
REPUBLIC OF BELARUS)

This article refers to insufficiently explored type of the historical source for the 
history of partisans’ reconnaissance and the history of the occupation of Belarus, 
namely the «list of issues». The paper discusses the types of this source, the area 
of use, the informational content, and its role in the overall range of documents on 
the history of partisans’ reconnaissance.
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Марія Кулініч

ПОВЕРНЕНІ ТА ПЕРЕДАНІ В УКРАЇНУ АРХІВНІ 
КОЛЕКЦІЇ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ (1993–2011 рр.)

Розглянуто проблему збереження та повернення культурних цінностей 
через призму діяльності спеціально створених органів державного управління 
з реалізації державної програми «Повернуті імена», а також здійснено 
аналіз повернених в Україну архівних колекцій відомих вчених, культурних, 
політичних та громадських діячів.

Ключові слова: культурні цінності, українська діаспора, архівні колек ції.
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Питання національного відродження є необхідною складовою 
процесу державотворення, що включає в себе проблеми збереження 
та розвитку національної культури, відновлення історичної пам’яті, 
повернення призабутих імен видатних українських діячів та утвер-
дження національної самосвідомості народу України. Пройшовши 
двадцятирічний шлях незалежності, Україна стала активною учас-
ницею міжнародного життя і, розвиваючись як держава, продовжує 
реалізовувати державну політику, спрямовану на збереження і по-
вернення культурного надбання українського народу.

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена інтересом 
гро мадськості, зацікавленістю науковців та дослідників, і, звичай-
но, державними ініціативами, спрямованими на формування імід-
же вої стратегії країни. 

Джерельну базу вивчення діяльності державної інституції, 
по кли каної сприяти поверненню в Україну її національного над-
бан ня, становлять законодавчо-нормативні акти, опубліковані пуб-
ліч ні звіти, праці істориків, архівістів, правників, мистецтво- та 
па м’ят ко знавців, археологів та зацікавлених дослідників, зокрема 
О. Фе дорука, В. Лозицького, Н. Українець, Г. Боряка, Ю. Савчука, 
В. Ос ташкіної, С. Кота, О. Нестулі та інших. 

Звертаючись до історії створення організації, метою діяльності 
якої було повернення в Україну культурних цінностей, слід зазначи-
ти, що перші кроки були зроблені ще на початку 1990-х рр., щойно 
після здобуття державної незалежності. З метою забезпе чен ня збере-
ження національної духовної спадщини, Кабінет Мі ністрів України 
28 грудня 1992 р. ухвалив постанову «Про утворення Національної 
комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей», якою 
започаткував нову сторінку в культурній історії країни [1]. Згодом, 
у 2000 р. Національну комісію було ре організовано – її правона-
ступницею стала Державна служба конт ролю за переміщенням 
культурних цінностей через державний кордон, утворена постано-
вою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. «Про утво-
рення Державної служба контролю за переміщенням культурних 
цінностей через державний кордон» [2].

Одним із головних напрямків роботи Національної комісії ста-
ло спів робітництво з українською діаспорою. Для дослідження та 
все біч ного висвітлення її культурної спадщини Національна комісія 
ра зом із Міністерством культури і мистецтв України та низкою 
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дер жав них установ розробили Державну програму «Повернуті 
іме на». Місією програми стало передавання документальних ко-
лек цій культурних цінностей в Україну [3].

Переважну більшість архівних матеріалів, що надійшли на 
пос тійне зберігання до державних установ України, складають 
колекції осо бового походження. За роки діяльності Національної 
комісії (1993–1999 рр.) до архівних установ України передано по над 
100 тис. одиниць зберігання (архівних документів, друкова них ви-
дань, книг, фотознімків, аудіозаписів тощо). За сприяння Державної 
служби контролю упродовж 2000–2011 рр. було повернуто близько 
150 тис. одиниць архівних матеріалів. Процес повернення ар хів них 
колекцій за кількісними показниками найінтенсивніше від бувався 
у 1994, 1995, 1999, 2002, 2004 та 2008 рр. 

Фондоутворювачами переданих та повернутих особових архів-
них колекцій є відомі науковці та культурні діячі: історики Д. Со-
ловей та Д. Дорошенко, кінорежисер та письменник О. Довженко, 
пое теса В. Вовк, поет і громадський діяч М. Орест, поети О. Олесь 
і В. Барка, поет та політичний діяч О. Ольжич, літературознавець 
і театрознавець Ю. Бойко-Блохін, громадський діяч і публіцист 
П. Харидчак, археологи П. Курінний та Ю. Шумовський, вчений 
і культурний діяч С. Сірополко, художники М. Бутович, Г. Мазу-
ренко і Л. Морозова, драматург Ю. Косач, графік В. Подоський, 
журналіст Є. Тендера, письменники В. Коротич та І. Багряний, 
пись менник і театральний діяч У. Самчук, театральний актор та 
пись менник М. Садовський, історик і мовознавець О. Пріцак, теа-
тральний художник М. Радиш, громадська діячка та журналіст 
Н. Світлична, поет Л. Лиман, поетеса Л. Українка та родина 
Косачів, хореограф і танцюрист В. Авраменко, артист балету С. Ли-
фар, історик А. Жуковський, дослідник Ю. Чапленко, архів якого 
пов’язаний з мистецькою спадщиною художника Ю. Михайліва, 
родина гетьмана П. Скоропадського тощо [4; 5; 6].

Хронологічні рамки переважної більшості архівних документів 
становлять кінець ХІХ–ХХ ст., що обумовлюється роками життя та 
діяльності представників української еміграції, а також періодами 
існування вищезгаданих установ та організацій.

Географія надходжень співвідноситься із розселенням україн-
ської діаспори, місцями її компактного проживання у Сполучених 
Штатах Америки, Канаді, Росії, Федеративній Республіці Ні меч чи-
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на, Франції, Угорщині, Чехії, Словаччині, Великій Британії і Бра-
зилії.

Повертали або дарували Україні культурні цінності як приватні 
особи (окремі представники української діаспори), так і державні 
установи, громадські організації і товариства.

Наслідком діяльності Національної комісії з питань повернен-
ня в Україну культурних цінностей та Державної служби контролю 
за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 
стало суттєве поповнення Національного архівного фонду України, 
який збагатився на понад 250 тис. одиниць зберігання. 

Завдяки реалізації державної програми «Повернуті імена» було 
створено і здійснено систему наукових, практично-організаційних, 
пошукових, просвітніх заходів задля вивчення, повернення в Ук раї-
ну спадщини видатних діячів культури і науки, увічнення пам'яті, 
по пуляризації їхнього творчого доробку та введення його до науко-
вого й культурного обігу.

1. Про утворення Національної комісії з питань повернення в Україну 
культурних цінностей [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів 
України від 28 груд. 1992 р. № 732. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/732-92-п. – Назва з екрана.

2.  Про утворення Державної служби контролю за переміщенням куль-
тур них цінностей через державний кордон [Електронний ресурс] : постанова 
Ка бінету Міністрів України від 7 лют. 2000 р. № 221. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/221-2000-п. – Назва з екрана.
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5. Повернуто в Україну. – К. : РВА «Тріумф», 1999. – Вип. 2. – С. 18–19.
6. Реєстр культурних цінностей, повернутих в Україну (2000–2009 рр.) // 

Врятовані. Збережені. Повернені: До 10-річчя Державної служ би контролю 
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RETURNED AND TRANSFERRED TO UKRAINE ARCHIVAL 
COLLECTIONS OF PERSONAL ORIGIN

The article concerns the issues on preservation and return of cultural values 
within the activity of the specially created government agency to implement the 
state program «The Recovered Names», and analyzes returned to Ukraine archival 
collections of famous scientists, cultural, political and public figures.

Key words: cultural values, the Ukrainian diaspora, archival collections.
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Тарас Купрунець

ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ  
АРХІВНИХ КОЛЕКЦІЙ ВЕБ-САЙТІВ

Окреслено основні переваги та недоліки мережі Інтернет як середовища 
зберігання та обміну задокументованою інформацією. Розглянуто створення 
архівних колекцій у межах ініціативного документування, як альтернативно-
го методу зберігання інформації, створеної в мережі Інтернет. Запропоновано 
шляхи забезпечення збереженості архівних ко лек цій веб-сайтів.

Ключові слова: ініціативне документування, Інтернет, архівна ко лек ція 
веб-сайтів, архівна копія веб-сайту, зберігання, Національний ар хів ний фонд

Стрімке поширення інформаційних технологій в сучасно-
му суспільстві значною мірою завдячує прагненню людини до 
швид кого та доступного обміну інформацією. Саме завдяки су-
час ним напрацюванням у сфері телекомунікацій було отримано 
значний прогрес у цьому напрямку. Лише у 2011 р., за даними 
дослідження міжнародної аналітичної компанії IDC, на замов-
лення американської компанії EMC Corporation, для загального 
ко ристування у мережі Інтернет було надано доступ до 1,8 Зета-
байт [1] інформації у формі веб-сайтів. Однак мережа Інтернет, 
як середовище для обміну задокументованою інформацією, має як 
переваги, так і недоліки. До переваг можна віднести наступне:

– доступність технологій документування інформації та орга-
ні зації загального користування нею;

– простота отримання доступу до інформації, адже достатньо 
пі д’єднатись до мережі Інтернет для отримання можливості пере-
гля ду інформації, що доступна в ній.

До недоліків, серед яких можна виділити ті, що можуть ви-
кликати спотворення або зникнення інформації з мережі Інтернет, 
відноситься наступне:

– видалення веб-сайту з мережі Інтернет його власником;
– вилучення веб-сайту з мережі Інтернет організацією, що на-

дає послуги Інтернету, у випадку закінчення терміну угоди надан-
ня таких послуг або з інших причин;

– спотворення або видалення частини змісту веб-сайту тех ніч-
ним персоналом (веб-дизайнер, програміст, наповнювач контенту 
то що), що його обслуговує;



100

– часткове чи повне пошкодження веб-сайту внаслідок хакер-
ських атак на веб-сервер, де розташовано веб-сайт або у випадку 
дії шкідливого програмного коду.

Зважаючи на окреслені вище обставини, небезпека втрати 
ін фор маційної спадщини культурного та матеріального характе-
ру ста ла причиною того, що в усіх розвинених країнах розпоча то 
про ек ти зі збереження веб-сайтів. Здійснюється вибіркове зби ран-
ня мережевої інформації (Австралія, Канада), архівування на ціо-
наль них сегментів Інтернету (Швеція, Росія), формування фон дів 
веб-ресурсів у межах обов’язкового примірника документів (Нор-
вегія, Франція), спроба збереження ресурсів усього світового «па-
вутиння» (Бібліотека Конгресу США) [2]. Цей процес розпочато 
й в Україні.

Першими збереження Інтернет-ресурсів розпочали українські 
бібліотеки, зокрема, Національна бібліотека України імені В. І. Вер-
надського, яка з 2005 р. розпочала програму з цілеспрямованого 
копіювання науково-інформаційних ресурсів мережі Інтернет [3]. 
У 2007 р. був створений Центральний державний електронний 
архів України, одним із напрямків діяльності якого є архівне збе рі-
ган ня Інтернет-спадщини. Механізмом зберігання стало створення 
архівних колекцій веб-сайтів у межах ініціативного документу-
вання, коли згідно з обраною тематикою за експертизою цінності 
відбирається певний перелік веб-сайтів, який в подальшому за до-
помогою спеціального програмного забезпечення приймається із 
мережі Інтернет до інформаційної системи архіву та зберігається 
у спеціальному сховищі. Результатом такого процесу є створення 
су куп ності архівних копій веб-сайтів (далі – АКВС), об’єднаних за 
тематичною ознакою в архівні колекції [4].

За своєю структурою АКВС – це сукупність HTML-сторінок із 
супровідними файлами каскадних таблиць стилів, графічних аудіо/
відео файлів, що пов’язані між собою за допомогою гіперпосилань 
та формують єдиний документ. Цей документ, виходячи із визначен-
ня, що наводиться в Законі України «Про національну програму 
ін форматизації» вiд 04.02.1998 р. № 74/98-вР4, можна визначи-
ти як інформаційний ресурс [5], а з огляду на електронну форму 
сторінок, з яких він складається – електронний інформаційний ре-
сурс (далі – ЕІР). 

При виконанні певних умов, а саме, наявності всіх 
обов’язкових реквізитів, об’єднання всіх складових ЕІР в одно-
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му файлі та накладанні на нього електронного цифрового підпису 
(далі – ЕЦП), можна створити із ЕІР електронний документ. 

Це дозволить вирішити питання віднесення ЕІР до Націо наль-
ного архівного фонду (далі – НАФ) за порядком, визначеним для 
документів. Перешкодою цьому можуть стати сумніви щодо ори-
гі нальності інформації, яка міститься в АКВС і може дублювати 
ін формацію, що зафіксована в інших документах. Однак, на нашу 
думку, це питання повинно вирішуватися під час проведення ек-
спертизи цінності АКВС.

Крім того, ЕІР (зокрема, веб-сайти) – це динамічний інфор-
ма ційний об’єкт. Він постійно змінюється з моменту створення. 
У зв’яз ку з цим постає питання, що слід вважати оригіналом ЕІР: 
його кінцевий стан, після завершення його виконання, за аналогією 
із звичайними документами, або низку станів на певний момент 
часу, що відображають зміни ЕІР в процесі його виконання? Збере-
ження станів ЕІР на певний момент часу є поширеною у світі прак-
тикою, наприклад, за таким принципом працює «Інтернет-архів» – 
неприбуткова організація, розташована у м. Сан-Франциско (штат 
Каліфорнія, США), метою якої є збереження культурного над-
бання [6]. Це викликано тим, що зміна ЕІР може відбуватися не 
тільки за рахунок доповнення новою інформацією, а і шляхом 
редагування, заміни або видалення існуючої інформації з ЕІР, що 
може привести до повної зміни змісту і форми смислового наван-
таження ЕІР. Отже, АКВС – це документ, який створюється для 
фіксації інформації веб-сайта (ЕІР) станом на певний момент часу. 
Якщо створення такого документа завершити накладанням ЕЦП, 
виникає питання щодо строків його зберігання.

Питаннями визначення статусу ЕІР, способу його прийняття 
на архівне зберігання та визначення строків цього зберігання зай-
маються науковці не лише в Україні. Аналізуючи шляхи розвитку 
електронного архівознавства, як окремого напряму архівознавства, 
в державах, в яких воно має спільні витоки з Україною, слід звер-
нути увагу на досвід Республіки Білорусь, де ЕІР включено до 
нормативно-правового акта «Перечень типовых документов На-
цио нального архивного фонда Республики Беларусь, образующих-
ся в процессе деятельности государственных органов, иных орга-
ни заций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков 
хра нения» [7]. Подібний підхід дозволив чітко визначити місце 
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ЕІР як документів в номенклатурі справ суб’єктів будь-якої форми 
власності та терміни зберігання цих документів.

Унормування процедури віднесення ЕІР, зокрема, АКВС до 
НАФ України дозволить повною мірою забезпечити їх надійне збе-
рі гання та гарантуватиме доступ до них майбутнім поколінням.

1. Extracting Value from Chaos [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-extracting-value-from-chaos-
ar.pdf. – Title from screen.

2. Копанєва В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів 
Інтернету : [монографія] / В. О. Копанєва ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – 198 c.

3. Про проект «Інтранет/екстранет-ресурси» [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/library/intra-extra.html. – Назва з екрана.

4. Про створення та зберігання архівних копій веб-сайтів [Рукопис] : 
метод. рекомендації / уклад. Загородній О. В. ; ЦДЕА України. – 2009. – 9 с.

5. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лют. 
1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – К., 1998. – № 27. – 
Ст. 181.

6. About the Internet Archive [Electronic resource]. – Mode of access: http://
archive.org/about/ – Title from screen.

7. Перечень типовых документов Национального архивного фон да Рес-
публики Беларусь, образующихся в процессе деятельности го су дар ст вен ных 
органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с ука-
занием сроков хранения [Электронный ресурс] : постановление М-ва юс-
ти ции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 : зарегистрир. в Нац. 
ре естре правовых актов Республики Беларусь от 9 авг. 2012 р. № 8/26212. – 
162 с. – Режим доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=W21226212
&p1=1. – Загл. с экрана.

Taras Kuprunets

TO THE ISSUE OF STORING WEB SITES ARCHIVAL
COLLECTIONS 

The main advantages and disadvantages of the Internet as a medium for 
storing and exchanging recorded information are outlined. The creation of archival 
collections within the confines of initiative documenting as an alternative method 
for archiving information, which was created in the Internet, is considered. The 
ways for providing storage of websites archival collections are suggested.
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Лариса Левченко

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ  
ДЖЕРЕЛ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ РОЗВИТКУ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ У США
Зазначене дослідження базувалось на американських писемних та елек-

тронних джерелах, у більшості своїй уперше введених до наукового обігу. 
Враховуючи, що підходи до класифікації джерел та методів здійснення їх 
критичного аналізу у радянському, пострадянському та американському 
джерелознавстві значно відрізняються, ми намагались інтегрувати теоретико-
методологічні напрацювання вчених-джерелознавців СРСР, Росії, України та 
США. 

Ключові слова: американське джерелознавство, архіви США, джерела, 
повидова схема класифікації.

В американському джерелознавстві джерела поділяються на 
первинні, вторинні та третинні. 

Первинними джерелами (primary sources) є оригінальні ма-
те ріали, в яких не застосовуються тлумачення, узагальнення, не 
оцінюються інші автори. Первинність залежить від змісту, а не від 
форми. Первинність залежить ще й від близькості до події (запис, 
здійснений під час події, вважається первинним джерелом). Пер-
вин не джерело може бути записане й пізніше як автобіографія, ме-
муари або усне інтерв’ю. Первинними джерелами американські 
дже релознавці вважають: урядові документи; архівні документи 
і ма нускрипти (документи особового походження); матеріали нарад, 
кон ференцій і симпозіумів; статті у наукових журналах; дисертації 
і те зи; щоденники, автобіографії; листування; усну історію; аудіо- 
та відеозаписи; фотодокументи; газетні статті; набори даних (на-
приклад, переписи населення); Інтернет-комунікації. 

Вторинними джерела (secondary sources) є ті, що містять уза-
гальнення, аналіз і оцінку, обгрунтовують докази, наведені у пер-
винних джерелах, віддалені від події на один або декілька років 
і подають інформацію, записану «заднім числом». Серед вторин-
них джерел: бібліографії; біографічні нариси; коментарі; словни-
ки й енциклопедії (можуть бути третинними); дисертації та тези 
(швидше первинні); підручники (можуть бути третинними); трак-
тати; критика.

Багато джерел можна вважати як первинними, так і вторинни-
ми. Це дуже суб’єктивне визначення. Наприклад, рецензія, яка ви-
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словлює думку рецензента про книгу, не викладена у формі резю-
ме, вважається первинним джерелом. Якщо у ході дослідження 
пе реглядались попередні праці для отримання нового результату, 
дослідження через наявність нових висновків вважається первин-
ним джерелом. 

Третинні джерела (tertiary sources) є найбільш складною ка-
тегорією джерел. У них перераховуються первинні і вторинні ре-
сурси; вони індексують, систематизують і узагальнюють цитати 
і демонструють використання первинних і вторинних джерел; знач-
но віддалені від вторинних джерел у часі. Серед них: бібліографії; 
хронології, словники й енциклопедії; каталоги; путівники, до від-
ники; інструкції, посібники і компіляції даних; інструменти ін дек-
су вання і реферування.

Отже, згідно з вищевикладеними підходами у нашому дослід-
жен ні використані первинні джерела, у т. ч. урядові документи 
(Конг ресу США, Президента США, федеральних органів влади, 
у т. ч. Національного архіву і Адміністрації документації (NARA); 
законодавчих і виконавчих органів штатів, у т. ч. архівів шта тів; 
федеральних та місцевих комісій); стандарти; документи між на-
родних організацій (ООН, ЮНЕСКО, МРА та ін.); архівні доку-
мен ти; наукові статті, опубліковані на сторінках професійної пе-
ріо дики; матеріали конференцій (протоколи, виступи, стенограми, 
пре зидентські адреси тощо); дисертації; автобіографії; листуван-
ня; кіно- і відеодокументи; фотографії; результати переписів; офі-
ційні веб-сайти, насамперед, NARA, архівів штатів, Товариства 
аме риканських архівістів (SAA), національних, регіональних і міс-
це вих професійних організацій архівістів, історичних товариств, 
уні верситетів, бібліотек, міжнародних організацій. З вторинних 
дже рел до уваги взято: наукові статті, що є дослідженнями за пер-
вин ними джерелами; біографічні нариси; термінологічні словни-
ки; інструкції; підручники. Серед третинних джерел використано 
путівники і довідники; реферативні видання тощо. 

Основні проблеми класифікаційних підходів 
Перша з них полягала у класифікації актів. Акти у радянсько-

му і пострадянському джерелознавстві розглядаються як у вузь-
кому розумінні (публічні закони або приватно-правові договори 
(угоди), так і у широкому, як комплекс діловодної документації (ор-
ганізаційно-розпорядчої, планово-звітної тощо). Основною озна-
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кою урядових документів у США є їх публікація. Закони у США 
публікуються з 1639 р., але оприлюдненню підлягають й ор-
ганізаційно-розпорядчі та планово-звітні документи органів вла-
ди, як федерального, так і рівня штатів. В України ці документи 
скла дають основу архівних фондів установ. Управління урядово-
го дру ку «Government Printing Office», засноване 1860 р., з 1883 р. 
пуб лі кує щотижневі повідомлення про призначення, переміщення 
та звіль нення керівників федеральних відомств, з 1888 р. – що річ-
ні звіти відомств. «Federal Register» (FR) почав виходити з 1936 р. 
Офіс FR є структурним підрозділом NARA, таким чином пуб-
лі кація урядових документів є невід’ємною функцією NARA. 
З 1946 р. перед прийняттям публікуються проекти нормативних 
ак тів федеральних установ, з 1960 р. оприлюднюються докумен-
ти по точної діяльності Адміністрації Президента США. Закон про 
сво боду інформації (1966) передбачає публікацію нормативних та 
ре гу ляторних актів установ, планів, звітів про роботу, фінансових 
зві тів, навіть інформацій про фінансові витрати державних служ-
бов ців на відрядження. Закон про прозорість у діяльності уряду 
(1976) вимагає від Конгресу, федерального уряду, федеральних де-
пар таментів і комісій проводити свої засідання відкрито, крім тих, 
що розглядають питання, віднесені до державної таємниці. Пуб-
лі кації здійснюються як у вигляді паперових видань, так і елект-
рон них. Автентичність документів забезпечується низкою за ко-
нодавчо-нормативних актів та самим процесом їх публікації. Те 
ж са ме стосується й аналогічних документів законодавчої та ви-
ко нав чої гілок влади у штатах. Публікація документів не має жод-
ної нау кової мети, це є звичайна практика роботи федерально-
го уря ду та урядів штатів з удоступнення публічних документів 
плат ни кам податків, що мають право знати «right to know». З ура-
ху ван ням такої безпрецедентної публікації документів урядових ус-
та нов дослідникам немає потреби звертатися до архівів, хоча са мі 
оригінали документів зберігаються в архівах. Створені на сьо год-
нішній день електронні бази даних забезпечують доступ до опуб-
лікованих урядових документів вже фактично за весь пе ріод історії 
США. 1994 р. введена в експлуатацію перша елект рон на версія FR, 
в режимі on-line FR запрацював з 1996 р., пов на версія стала доступ-
ною в Інтернеті 2006 р., а у текстовому фор маті XML – 2009 р. То 
ж буде нечесним стверджувати, що ми здійс ню вали свої дослідження 
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урядових документів в архівах. На нашу дум ку, ми маємо посила-
тись на ті джерела, в яких ці документи бу ли опубліковані. Отже, ми 
виділили дану категорію документів у розділ «Акти» (у широкому 
розумінні: і закони, і організацій но-розпорядча та планово-звітна 
документація органів влади і ус та нов), розглядали їх як первинні 
джерела, але до архівів не від но си ли.

Друга проблема полягала у класифікації наукових статей, праць 
і дисертацій американських архівістів, як теоретиків, так і практиків. 
З точки зору радянського і пострадянського джерелознавства їх 
взагалі слід віднести до історіографічного розділу. З американської 
точки зору більшість із них виступають як первинні джерела. Під 
час їх класифікації ми враховували декілька факторів:

1) висвітлення автором досвіду роботи, власного або архіву, 
в якому він працював, або викладені ним у праці теоретичні мір
ку вання стосовно вирішення певної проблеми. Наприклад, до тео-
ретичних праць ми віднесли труди Е. Ліхі та П. Левінсона у га-
лузі експертизи цінності; до практичних – досвід практичного 
здійснення експертизи цінності у ФБР (Г. Бредшера), компанії 
«Hannah Lay» (Л. Стека та Ф. Блоуіна), Верховному суді Массачу-Hannah Lay» (Л. Стека та Ф. Блоуіна), Верховному суді Массачу- Lay» (Л. Стека та Ф. Блоуіна), Верховному суді Массачу-Lay» (Л. Стека та Ф. Блоуіна), Верховному суді Массачу-» (Л. Стека та Ф. Блоуіна), Верховному суді Массачу-
сетсу (М. Хіндуса, Т. Хаммета та Б. Хобсона);

2) наявність аналізу та нових висновків з урахуванням змін, 
що відбулися. Наприклад, стаття А. дю Понта Брека «Нові підходи 
в освіті американських архівістів» аналізує навчальні програми 
для підготовки архівістів та, з урахуванням прогресивних освітніх 
технологій, застосованих університетом Денверу, пропонує нові 
форми архівної освіти; 

3) безпосередню участь автора у подіях (враховані праці, на-
пи сані як під час розвитку подій, так і учасниками подій після їх за-
вершення). Наприклад, праця К. Тревера про діяльність редколе гії 
журналу «American Аrchivist» того періоду, коли він був головним 
редактором журналу (редактор у 1949–1956 рр., стаття – 1952 р.); 
праця 6-го Архівіста США Р. Ворнера (в архівній галузі працю-
вав у 1966–1985 рр., стаття – 1992 р.) про міжнародну діяльність 
Національного архіву США;

4) оригінальність дослідження. Наприклад, оригінальне са-
мос тійне наукове дослідження П. Галловей про внесок Д. Роулен-
да у роз виток архівної справи штату Міссісіпі, в якому авторка 
наве ла здо буті і розслідувані нею особисто історичні факти;
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5) авторитетність праці американського автора при від сут
нос ті іншого джерела. Обмеженість джерел ми відчували під час 
дос лідження історії колоніальних архівів та становлення архівної 
справи на теренах США у XVIII–ХІХ ст. З одного боку, кількість 
архівних джерел з історії регіональних архівів США обмежена, 
з іншого – їх самостійне опрацювання в архівах усіх 50-ти штатів 
не реальне. Тому нами використано праці провідних вчених США. 
Наприклад, дослідження Р. Кокса (сучасного видатного теорети-
ка архівної науки, стаття датується 1974 р.) про публічні архіви 
колонії Меріленд у ХVII–XVIII ст.; праця Ч. Р. Янга про перебіг 
подій, що передував заснуванню архіву на Гавайях у 1906 р. (стат-
тя – 1967 р.). Історія архівів є надто вузьким напрямом історичної 
науки. Маємо визнати рідкісність таких історичних розвідок 
і їх цінність не лише для іноземних дослідників, а й для самих 
американців. Не довіряти ж свідченню шанованого у США автора, 
хоча він і написав свою роботу через достатньо значний проміжок 
часу, у нас немає підстав: американський вчений досліджував аме-
риканську історію для американців, тим більше у тій галузі, яка не 
підпадала під політичні фальсифікації. 

Отже, ми віднесли до категорії джерел більшість публікацій 
американських авторів на сторінках професійної періодики 
(журналів «American Archivist», «Midwestern Archivist», «Provenan-
ce» тощо), а також частково книги і дисертації. Усі вони, за незнач-» тощо), а також частково книги і дисертації. Усі вони, за незнач-
ним виключенням, уведені до наукового обігу на пострадянському 
просторі вперше. 

Третя проблема – класифікація цифрових ресурсів (Інтернет-
сайтів і цифрових колекцій) як історичного джерела. Хоча Інтернет 
став невід’ємною реальністю сьогодення, історики традиційної 
школи не сприймають його як історичне джерело. Нова генерація 
вчених, навпаки, активно обстоює ідею Інтернету та цифрових БД 
як історичного джерела. І. Ф. Юшин з факультету технотронних 
архівів РДГУ (Москва) задекларував виникнення нової ери дже-
релознавства – «ери рухомих джерел». Насправді динамічність 
Інтернет-сайтів ускладнює здійснення історичних досліджень. 

Для нашого дослідження архівні веб-сайти – це не лише пор-
тали доступу до сховищ цифрових або оцифрованих (з паперового 
або плівкового оригіналу) документів. Оскільки ми мали на меті 
вивчення діяльності архівів як установ, а не дослідження історії 
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США за тими документами, що вони зберігають, для нас веб-
сайт є важливим джерелом інформації про структуру, організацію 
роботи, діяльність архіву. З такої ж точки зору ми розглядали 
й веб-сайти національних, регіональних та місцевих професійних 
об’єднань архівістів. На жаль, веб-сайти як джерело мають знач-
ний недолік – плинність представленої інформації. І цей недолік 
стосується інформації про поточну організаційну роботу архівів 
та професійних спілок архівістів, яка потрібна була для нашо-
го дослідження (а не документальних колекцій). Ми знімали 
інформацію на фіксований момент у часі, але через місяць або рік 
цієї інформації на сайті вже не буде. Навіть якщо ми зазначимо дату 
знімання інформації, перевірити її з часом буде практично немож-
ливо. Усунути цю проблему неможливо, то ж читачу нашої праці 
за лишиться у деяких прикрих випадках вірити нам «на слово».

Підсумуємо викладене. Основні відмінності нашої класифікації 
полягають у: 1) віднесенні організаційно-розпорядчої та планово-
звітної документації до опублікованих джерел; 2) врахуванні 
досліджень вчених-архівістів як джерел; 3) використанні веб-
сайтів як джерела. Основні проблеми: 1) нам можуть вказати, 
що у дослідженні організаційно-розпорядчої та планово-звітної 
документації ми не звертались до архівів, але в цьому немає по-
треби, оскільки необхідний для нашого дослідження комплекс 
документів опублікований; 2) нам можуть вказати, що, оскільки 
даний комплекс документів є опублікованим, він вже уведений до 
наукового обігу; заперечуємо таке твердження, по-перше, через те, 
що публікація у США не має наукової мети, а є практикою роботи 
органів влади і установ, по-друге, на радянському і пострадянсь-
кому просторі даний комплекс документів використаний для на-
укового дослідження вперше; 3) нам можуть вказати, що наукові 
дослідження та статті слід віднести до праць попередників і вклю-
чити до історіографічного розділу. Заперечуємо, оскільки саме 
у цих дослідженнях і статтях (не існує жодних інших джерел) перш 
за все викладений досвід роботи американських архівістів, вони 
відбивають еволюцію архівної теорії у США; 4) нам можуть вказа-
ти на відсутність інформації, яку ми використали з веб-сайтів. Ця 
проблема не має, на наш погляд, вирішення – можливо наша робота 
стане з часом єдиним джерелом, яке буде містити цю інформацію. 
З урахуванням первинності, вторинності та третинності джерел, 
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усіх вищевикладених підходів, ми вписали у загальноприйняту 
в Україні повидову схему класифікації використанні нами у дос лід-
женні американські джерела.

Larysa Levchenko

AMERICAN SOURCES CLASSIFICATION PROBLEMS TO THE 
RESEARCH OF THE ISSUE CONCERNING ARCHIVAL AFFAIRS 

DEVELOPMENT IN THE USA

This study is based on the American written and electronic sources, for the 
most part for the first time introduced to the scientific flow. Taking into account that 
approaches to the classification of the sources and methods of their critical analysis 
in the Soviet, post-Soviet and American source studies significantly differ, an 
attempt to integrate the theoretical and methodological works of source researches 
of the USSR, Russia, Ukraine and the USA has been done.

Key words: the American source study, archives of the USA, sources, types 
classification scheme.

Леся Ліствіна

ВЕБ-РЕСУРС УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 
ІНСТИТУТУ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВ-

СТВА: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Здійснено загальну характеристику веб-сайту Українського нау ко во-

дослідного інституту архівної справи та документознавства, про ана лі зовано 
його структуру, наповнення, інтеграцію у портал Державної ар хівної служ-
би України. Автор на основі аналізу подає порівняльну характеристику сай-
ту інституту у співставленні із сайтами споріднених установ та висловлює 
пропозиції щодо його удосконалення.

Ключові слова: мережа Інтернет, веб-сайт, головна сторінка, ін фор мація.

У сучасному суспільстві мережа Інтернет займає провідне 
міс це за швидкістю та зручністю отримання потрібної інформації. 
Кіль кість користувачів мережі постійно зростає. Нині успішність 
діяль ності будь-якої установи, організації, її комунікаційні мож ли-
вос ті залежать від того, як вона представлена в мережі Інтернет, чи 
має власний веб-ресурс, яким є його наповнення, наскільки опе-
ра тивно оновлюється інформація на сайті. Сьогодні відсутність 
влас ного сайту вже сприймається як анахронізм або добровільне 
від сторонення від суспільства.

До створення у 2010 р. Українським науково-дослідним інс-
ти тутом архівної справи та документознавства (далі – УНДІАСД) 
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власного сайту, вся інформація про діяльність інституту вмі-
щу валася на офіційному веб-сайті Державного комітету архівів 
України (тепер – Державна архівна служба України). На виконання 
рішення колегії Державної архівної служби України від 18 жовт-
ня 2011 р. «Про стан роботи державних архівних установ щодо 
створення та супроводу власних веб-сайтів» у 2011 р. було змінено 
дизайн головної сторінки веб-сайту і частково його структуру. Так 
з’явилася його друга версія, розробкою якої займався Ю. С. Ков-
танюк, наповненням – В. Ф. Бойко, редагуванням матеріалів – 
О. В. Мель ниченко. На нашу думку, інтерфейс головної сторінки 
сайту справляє приємне враження: вдало підібрані кольори, що 
містять національну символіку, привабливий логотип. Позитив-
ним є використання різних шрифтів, у тому числі стилізованих під 
рукописні тексти середньовіччя.

Дизайн сайту, здебільшого, зручний для користувача, еле-
менти керування та навігації прості, виділені смислові блоки, 
візуально структурована інформація (хоча її, на наш погляд, 
дещо забагато). Пункти меню чітко відокремлені одне від одного. 
Гіперпосилання, розміщені в тексті у вигляді графічних об’єктів, 
дозволяють переходити на різні сторінки сайту та інші сайти. По-
зитивною є інтеграція у портал керівної структури – Державної 
архівної служби України [1], що забезпечує доступ користува-
чам інформації до рубрик веб-сторінок, де можна ознайомитись 
з історією Державної архівної служби України, її структурою та 
відділами, дорадчими органами, архівними установами. Цінним 
є доступ до повнотекстової інформації щодо постанов та розпо-
ряджень Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 
тощо [2]. Сайт містить багато гіперпосилань, що дає змогу кори-
стувачам веб-ресурсу УНДІАСД без перешкод потрапити на сайти 
споріднених установ, користуватися нормативною базою, знайо-
митись з новинами архівної галузі тощо.

Приємне враження справляє також сайт Білоруського науково-
дослідного інституту документознавства та архівної справи (да-
лі – БілНДІДАС) [3] – він лаконічний, але, в той же час, досить 
ін фор ма тивний. Розташовані на головній сторінці стислі новини 
мають по силання на меню, де вони знаходяться у повному обсязі. 
На від міну від сайту УНДІАСД, існує повноцінний пошук по сай-
ту, а та кож досить приваблива кольорова гама та застосування 
нестандарт них шрифтів на головній сторінці. 
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Сайт Всеросійського науково-дослідного інституту докумен-
тознавства та архівної справи (далі – ВНДІДАС) [4] справляє ней-
тральне враження, особливо палітра кольорів головної сторінки, 
а також сам логотип установи. Не рятує портал і «випадаюче» меню 
(до речі, воно є складним у використанні), яке лише збільшує на-
вантаження на браузер. Змістовне наповнення сайту дублюється як 
у центральній частині головної сторінки, так і з правого боку, а це, 
на нашу думку, зайве. Проте зручним є окремо винесене меню, що 
стосується конференцій. 

Сайт УНДІАСД [5] інформаційно перевантажений на головній 
сторінці, що може створити дискомфорт для нових відвідувачів, 
особливо враховуючи відсутність внутрішнього пошуку (за-
раз пошук по сайту працює через Google). Варто звернути увагу 
на кнопки сайтів керівних органів та споріднених установ, на їх 
розмір та місце розташування (у порівнянні з сайтами БілНДІДАС 
та ВНДІДАС). Колонка з друкованими виданнями, що знаходиться 
праворуч, через розміри схожа на Інтернет-рекламу, якою пере ван-
тажені сайти будь-якого змісту. Незрозумілим залишається част ко-
ве дублювання в меню «Звернення громадян» інформації з меню 
«Ін формуємо громадськість».

УНДІАСД активно займається організацією міжнародних кон-
фе ренцій, бере участь в семінарах, «круглих столах» тощо. Не зай-
вим було б створення меню «Конференції» або «Наукові форуми», 
в яко му буде розміщуватися дайджест найближчих кон фе ренцій, 
ін фор маційні дані та необхідні посилання.
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Аналізуючи меню «Інтернет-приймальні», можна дійти 
висновку, що вона не функціонує. Фактично вказані лише адреси 
електронної пошти і телефон, тобто, тут частково продубльоване 
меню «Контакти». Для зручності користування цим меню доречно 
надати йому наступної форми (інтерактивної):

Користувач без зайвих затрат часу, безпосередньо в цьому ме-
ню зможе зареєструватися (для подальшої аналітики) і задати спе-
ціа лісту питання за своєю тематикою.

Керівництво УНДІАСД, його співробітники усвідомлюють 
сус пільну важливість власного веб-сайту і прагнуть до його пос-
тій ного вдосконалення. Тому важливими є й думки, пропозиції, 
критичні зауваження відвідувачів сайту, які обов’язково будуть 
враховані у процесі оптимізації сайту. Завдяки хронікальному ві-
доб раженню діяльності УНДІАСД, наявності архіву подій і новин 
(бе ре відлік з 2002 р.), відвідувачі сайту мають можливість володі-
ти дос товірною інформацією про інститут, його здобутки тощо.
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In the article is characterized the website of the Ukrainian Research Institute 
of Archival Affairs and Records Keeping, is analyzed its structure, content, 
integration into the portal of the State Archival Service of Ukraine. The author 
provides the analysis of the site of the Institute in comparison with sites of related 
institutions and expresses proposals for its improvement.
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ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ  
ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ

Запропоновано власний підхід до класифікації генеалогічних дже-
рел. Автор вважає, що основним критерієм групування джерел з генеалогії 
є наявність у джерелі інформації про приналежність людини до певної вер-
стви і розрізняє джерела за соціальною стратифікацією на універсальні та 
станові генеалогічні.

Ключові слова: джерелознавство, генеалогічні джерела, класифікація, 
ге неалогічні дослідження.

Останнім часом, у зв’язку із зростанням інтересу до генеа ло-
гіч них досліджень, постала проблема виявлення документів, на 
під ставі яких можна реконструювати родоводи. На сьогоднішній 
день джерельна база генеалогічних досліджень є досить чисель-
ною та різноманітною за своїм складом. Ефективне використання 
і засвоєння всієї маси джерел не можливе без застосування нау ко-
вої класифікації. Більше того, необхідність здійснення такої кла си-
фі кації стосовно генеалогічних джерел є актуальною та нагальною 
сьо годні, оскільки ця проблема ще не стала предметом ґрунтов них 
нау кових комплексних досліджень в українській історичній науці. 
Ви рішення цієї проблеми буде сприяти ефективному використан-
ню як самих генеалогічних джерел, так і результатів генеалогічних 
досліджень, для розв’язання  інших наукових  проблем. 

Аналіз праць, присвячених питанням генеалогії, показав, що на 
сьогоднішній день існують різні підходи до поділу генеалогічних 
джерел на групи [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

Перед тим, як викласти наше бачення класифікації генеа ло гіч-
них джерел, вважаємо за необхідне зробити деякі зауваження. 

Розглядаючи питання класифікації генеалогічних джерел, ми 
були свідомі того, що джерельна база генеалогічних досліджень 
є складовою частиною джерельної бази до вивчення історії Ук-
раї ни, тому і пізнання її повинно ґрунтуватися на єдиних для віт-
чиз няного джерелознавства принципах. Так, на сьогоднішній день 
в українській історичній науці нагромаджено певний дос від роз-
робки джерелознавчих принципів, запропоновано ряд кла си фі ка-
ційних схем, обґрунтовані принципи їх побудови [10:49].

Сучасне джерелознавство розглядає класифікацію джерел як 
поділ всієї маси джерел на групи за певною суттєвою спільною оз-
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накою, характерною для кожної групи і вважає основним завданням 
класифікації вироблення принципів самої класифікації, виявлення 
внутрішньо властивих джерелам специфічних ознак і зведення 
джерел за цими ознаками в групи (класи). Усі існуючі в сучасному 
джерелознавстві моделі групування джерел є умовними, гнучкими 
і залежать від предмета дослідження, його мети, завдань, характеру 
та особливостей самої джерельної бази [11:94–95].

Виходячи із сказаного, ми вважаємо за необхідне при кла си-
фікації генеалогічних джерел враховувати динаміку змін, які від-
бу ваються в сучасних генеалогічних дослідженнях. На сучасному 
ета пі метою генеалогічних досліджень є не тільки з’ясування по-
ходження окремих родів, сімей, осіб та встановлення їх родин-
них зв’язків, а й з’ясування основних біографічних фактів про 
дія льність, соціальний статус та власність. Проводиться також 
ре конст рукція родоводів різних верств населення українського 
соціуму. Такі зміни роблять актуальним групування генеалогічних 
джерел за змістом та інформативним наповненням. 

Ми пропонуємо за основну класифікаційну ознаку взяти на-
яв ність у джерелі інформації про приналежність людини до певної 
вер стви і розрізняти джерела за соціальною стратифікацією на уні-
версальні та станові генеалогічні джерела.

Універсальні генеалогічні джерела – це документи, які не мають 
соціально вираженого характеру і є загалом носіями генеалогічної  
інформації про родини для всіх верств населення.

Основною ознакою універсальних генеалогічних джерел є на-
явність у них генеалогічної інформації, на підставі якої можна ре-
конструювати родоводи усіх верств українців. До них ми відноси-
мо метричні книги церков, книги реєстрації актів цивільного 
ста ну, сповідні розписи, передшлюбні опитування, судово-слідчі 
спра ви тощо.

Практика проведення генеалогічних досліджень свідчить, 
що од ним із найбільш цінних та достовірних джерел з генеалогії 
усіх ста нів є метричні книги та книги реєстрації актів цивільно-
го стану. Са ме з інформації, отриманої з метричних книг чи книг 
реєстрації ак тів цивільного стану, розпочинається складання 
будь-якого родоводу.

Станові генеалогічні джерела – специфічні документи, що міс-
тять інформацію тільки з генеалогії певних верств населення, тих 
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со ціальних груп суспільства, які проживали на те ри то рії України 
з середини XVII ст. до сучасних часів.

Це, зокрема, джерела з генеалогії селян (ревізькі сказки, посі-
мейні списки), дворян (родовідні книги, справи про підтверджен ня 
дворянства), духівництва (клірові відомості, документація візи та-
цій), міщан (обивательські книги), військовослужбовців (фор му-
лярні списки). Окрему групу становлять джерела з генеалогії 
со ціаль них груп радянського суспільства (домові книги, судово-
слід ча до кументація, переписні листки). Ці джерельні комплекси 
є не од но рідними за своїм значенням, але за комплексного вико рис-
тан ня дозволяють отримати позитивний результат.

Отже, на нашу думку, поділ джерел за соціальною страти фі-
кацією відповідає потребам сучасних наукових пошуків і най адек-
ват ніше відбиває інформаційний потенціал генеалогічних джерел, 
а та кож полегшує проведення генеалогічних досліджень.
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TO THE ISSUE OF CLASSIFYING GENEALOGICAL SOURCES

In the article is suggested proper approach to the classification of 
genealogical sources. The author believes that the main criterion for grouping 
sources on genealogy is the belonging of a person to the particular social layer 
and differentiates sources in accordance with social stratification as universal and 
social group genealogical.
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ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
АРХІВІВ АБО ЧИ ПОТРІБНІ АРХІВАМ ІННОВАЦІЇ 

У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ?

Розглядаються проблеми інноваційних форм управління архівною га-
луззю, наголошується на важливості фундаментальних та прикладних науко-
вих досліджень з архівного менеджменту та маркетингу.

Ключові слова: архівна галузь, управління, інновації, маркетинг, архівна 
інформація.

Багатоаспектне призначення архівних установ (органи дер-
жавного управління, соціальні інституції, культурні осередки та 
до кументно-інформаційні центри) та різноманітний характер рет-
ро спективної інформації, що зафіксований у документах НАФ Ук-
раїни, є ключовими показниками унікальності архівної сфери та 
ви окремлення її з-поміж інших. 

Впровадження у сферу публічного адміністрування ринко-
вих методів і підходів, які позитивно зарекомендували себе в ме-
недж менті, знайшло своє відображення в оптимізації структу-
ри спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
вла ди, який реалізує державну політику у сфері архівної справи. 
В умовах реформування системи державного управління та під ви-
щеної уваги з боку держави до принципів і форм діяльності ар хів-
них установ, стратегічним завданням галузевої науки є визначення 
но вих підходів до розвитку архівної сфери. 

Концептуальні засади розвитку сучасного суспільства і визна-
чення його як інформаційного зумовили зміщення акцентів що до 
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розуміння основної місії архівів: від осередків зберігання на ціо-
нально-культурної спадщини і/або документів соціального призна-
чення до документно-інформаційних центрів (центрів зберігання, 
поповнення і використання інформації ретроспективного характе-
ру) з широким спектром функціональних завдань та повноважень. 

Щороку архівам приділяється все більше уваги з боку держа-
ви. Передусім це простежується у побудові оптимальної моделі 
управління архівною галуззю та організації діяльності архівних 
установ, удосконаленні системи їх фінансування, контролюванні 
за основними напрямами діяльності, цільовому використанні бюд-
жетних коштів тощо. У зв’язку з цим, використання в архівній 
справі основ фандрайзингу та маркетингу відкриває для архівів 
ши рокі перспективи для формування позитивного образу держав-
них архівних установ та пошуку додаткових джерел фінансування. 
Водночас, інновації в управлінні архівною галуззю потребують 
серйозних наукових досліджень з вивчення суті архівного ме недж-
менту та інформаційного маркетингу (традиційного та соціаль-
ного), як невід’ємної його складової. 

Потреби суспільства в архівній інформації вимагають перегля-
ду структури формування ринку інформаційних послуг. Ретроспек-
тивна та галузева науково-технічна інформація займає чільне місце 
у сукупному інформаційному просторі. Розвиток інформаційних 
продуктів і послуг настійно вимагає від архівної науки фунда-
ментальних і прикладних досліджень з архівного маркетингу. 
Комплексне вивчення обсягів і якості інформаційних послуг, які 
можуть надаватися архівними установами, що утримуються за ра-
хунок бюджетних коштів (платних і безоплатних) та розроблення їх 
класифікації; удосконалення реєстру платних послуг держархівів, 
методики розрахунку їх вартісної характеристики; розроблення 
механізмів надання інформаційних послуг з використанням ІКТ та 
стимулювання попиту на них з боку користувачів архівів, – далеко 
неповний перелік наукових завдань, реалізація яких конче потрібна 
для підвищення ефективності функціонування галузі.

Варто зважити і на той факт, що якісна інформаційна підтримка 
управлінських рішень керівництва архівної служби/архівних ус-
танов є запорукою оптимального державного управління та пла-
номірного функціонування галузі. Інформаційне забезпечен ня 
архівіста-управлінця зумовлює посилення ролі служби НТІ в ар-
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хів ній сфері та стимулює вивчення попиту на архівну інформацію 
ін шими категоріями користувачів. Зафіксований в ар хів них доку-
мен тах позитивний та негативний досвід управління ар хівною 
спра вою та критичне застосування вітчизняних/світових здобутків 
у сфе рі управління можуть суттєво вплинути на вдосконалення 
ро боти архівних установ та визначення пріоритетних напрямів 
їхньої діяльності. Вивчення запитів щодо окремих архівних фон-
дів, різ номанітних видів архівних довідників, баз даних тощо доз-
во лить усунути протиріччя між принципами традиційного марке-
тингу з одного боку та використанням архівної інформації з метою 
соціального захисту населення, гуманітарною місією архівів і со-
ціаль ним маркетингом, – з іншого.

В цілому, дослідження інноваційних форм управління ар хів-
ною сферою мають заповнити перші позиції наукових пріоритетів 
га лузі, а створення спеціальних маркетингових відділів/секторів 
в ар хівних установах сприятимуть зміцненню комунікаційних 
про це сів в архівах та формуванню позитивного іміджу у гро-
мадськості.

Ірина Мага

ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
АРХІВІВ АБО ЧИ ПОТРІБНІ АРХІВАМ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ 

УПРАВЛІННЯ

In the article the issues of innovative forms for archival administration 
are viewed, the importance of fundamental and applied researches on archival 
management and marketing are emphasized.
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МЕТОДИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУВАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ: ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Висвітлено історію розвитку і формування систем електронних під-
писів та їх математичної основи. У хронологічному порядку викладено їх 
стандартизацію в Україні та за кордоном. Визначено перспективні напрями 
дослідження електронного підписування в документознавчому аспекті.

Ключові слова: електронний підпис, цифровий підпис, від кри тий ключ.
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Проблема захисту документів від фальсифікації, що впливає 
на підтвердження авторства документа та його автентичність, тур-
бувала науковців ще з давніх часів. Зазначена проблема була пред-
метом досліджень виключно документознавців та криміналістів. 
Однак, з появою документів у електронній формі, що засновані на 
нових технологіях документування інформації, змінилися засоби 
запобігання фальсифікації таких документів, що ґрунтуються на 
сучасних комп’ютерних технологіях. Це призвело до того, що до 
кола спеціалістів, які займаються проблемою захисту справжності 
документів у електронній формі, приєдналися математики, фізики, 
фахівці з інформаційних технологій та захисту інформації.

Дослідження історії формування та розвитку технологій елект-
ронного підписання документів, а також висвітлення істо рич них 
аспектів наукового та організаційного забезпечення ци ми тех но ло-
гія ми систем електронного документообігу дасть мож ливість вдо-
сконалити та розширити понятійний апарат і теоретичну базу елек-
тронного документознавства та історіографію захисту ін формації, 
зокрема, документів у електронній формі.

Основні концептуальні положення до електронних підписів 
(електронного цифрового підпису, динамічного підпису (signature 
dynamics), з використанням біометричних методів автентифікації, 
персональних ідентифікаційних номерів тощо) сформовано 
у другій половині минулого сторіччя на підґрунті теоретичної бази, 
закладеної математиками середньовіччя. За останні тридцять років 
зазначені механізми почали застосовуватися у багатьох сферах 
людської діяльності та постійно вдосконалюються.

Вперше поняття «електронний цифровий підпис» у 1976 р. 
запропонували Уітфілд Діффі та Мартін Хеллман у публікації «New 
Directions in Cryptography» (Нові напрями у криптографії). Ця ро-
бота не лише істотно змінила криптографію як науку, але й призве-
ла до появи та бурхливого розвитку нових напрямів у математиці. 
Вона поклала початок криптографії з відкритим ключем та теорії 
криптографічних протоколів [1; 2].

На теперішній час розроблено близько двадцяти алгоритмів 
і схем цифрового підпису, але для практичної реалізації та стан-
дар тизації були використані наступні:

– алгоритм підпису Ривеста-Шамира-Адельмана [3:120];
– алгоритм Клауса Шнорра;
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– алгоритм DSA (Digital Signature Algorithm) – федеральний 
стан дарт цифрового підпису Сполучених Штатів Америки (далі – 
США);

– алгоритм Эль-Гамаля.
У 1994 р. були прийняті перші стандарти електронного під-

пису: російський ГОСТ Р 34.10-94 «Інформаційна технологія. 
Крип тографічний захист інформації. Процедури формування і пе-
ревірки електронного цифрового підпису на базі асиметричного 
криптографічного алгоритму» та американський FIPS PUB 186 (Fe-
de ral Information Processing Standards Publications), які дозволили 
пе рейти від обміну електронними даними до юридично значимого 
електронного документообігу. Ці стандарти електронних підписів 
засновані на алгоритмах асиметричного шифрування інформації 
(даних).

Асиметричні шифри ґрунтуються на докорінно відмінній ідео-
логії від шифрів з таємними ключами і впевнено посіли місце ос нов-
ної складової криптографічних систем захисту електронних доку-
ментів та їх цифрового підписування. Криптографічні алгоритми 
з відкритим ключем використовують математичний апарат теорії 
чисел: класичні теореми Ферма, Ейлера, Уїлсона, алгоритм Евк лі-
да, еліптичні криві й низку інших означень та теорем.

Одним із нових напрямів асиметричної криптографії є сис-
теми, побудовані на еліптичних кривих. Використання цих кри-
вих у криптографічних цілях було вперше запропоновано Ні лом 
Кобліцем та Віктором Міллером у 1985 р. [1:8]. З 1998 р. ви ко-
ристання еліптичних кривих для формування електронного циф-
ро вого підпису було закріплено в стандартах США (ANSI X9.62, 
FIPS 186-2), Російської Федерації (ГОСТ Р 34.10-2001) та України 
(ДСТУ 4145-2002).

В Україні наступним етапом формування Національної сис-
теми електронного цифрового підпису став стандарт ДСТУ ETSI 
TS 102045-2009 «Електронні підписи й інфраструктури (ESI). 
Політика підписів для розширеної бізнес-моделі», розроблений 
у 2009 р. за кошти спонсора Приватного підприємства «Ай Бі 
Консалтінг», м. Київ. У зазначеному стандарті детально розкриті 
ме то дології валідації множинних підписів, оскільки деякі 
документи по требують підписання двома й більше особами [4:6].

Цікавою нам видається можливість застосування в архівній 
прак тиці динамічних підписів, тобто зберігання в архівах не просто 
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ска нованих копій паперових документів, а впровадження юридично 
зна чущого механізму їх підписання автентичним підписом, від тво-
ре ним з оригінального підпису особи, яка жила багато років то-
му, за допомогою сучасних програмно-математичних засобів. Ця 
про цедура потребує певного нормативно-правового врегулювання 
та може застосовуватися до документів, що ідентифіковані, але 
не мають жодних відміток про авторство. Динамічний підпис для 
цих документів слугуватиме певним засобом, що забезпечить під-
твердження цілісності та авторства під час їх архівного збе рігання.

Нині актуальними для документознавства є такі дослідження, 
як:

– використання біометричних ключів для формування елек-
тронного цифрового підпису, що дає можливість підвищити його 
безпеку;

– біометричні методи і способи документування [5:59];
– стандартизація понять «біометричний документ» та «дина-

міч ний підпис».
Аналізуючи теперішній стан розвитку електронного підписан-

ня документів, можна дійти висновку, що найближчим часом ви-
никне потреба внесення змін до правової бази даного напрямку, 
ос кільки системи біометричної автентифікації набувають широко-
го застосування і мають невисоку вартість.
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ПРАВОВОЙ ПОДХОД В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 

И ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ
Осуществлено сравнение правового определения термина «информаци-

онный ресурс» в Республике Беларусь с зарубежным определением данного 
термина, выделены его особенности. Путём анализа нормативных актов Бе-
ларуси автор классифицирует информационные ресурсы по типам и другим 
категориям. 

Ключевые слова: информационный ресурс, определение, классифика-
ция, правовой подход.

Решение проблемы обеспечения сохранности информацион-
ных ресурсов с целью их последующей передачи на постоянное 
хранение предполагает, наряду со знанием существующей норма-
тивной правовой и методической базы, регламентирующей рабо-
ту с информационными ресурсами, чёткое определение объекта 
архивного хранения, его особенностей и возможных классифика-
ций. Несмотря на то, что до сих пор в науке не сложилось чёткого 
представления о содержании термина «информационный ресурс», 
и для его определения существуют различные подходы (библио-
течный, экономический, управленческий, технический), определя-
ющим для архивной отрасли является правовой подход.

Правовой подход в Республике Беларусь определён Законом 
«Об информации, информатизации и защите информации» (да-
лее – Закон). В Законе «информационный ресурс» определяется 
как организованная совокупность документированной информа-
ции, включающая базы данных, другие совокупности взаимос-
вязанной информации в информационных системах. Исходя из 
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данного определения, можно выделить две особенности информа-
ционных ресурсов: первая – документированная информация, со-
держащаяся в информационном ресурсе, должна быть структури-
рована и иметь связи между составными частями; вторая – такая 
документированная информация накапливается, хранится и ис-
пользуется с помощью информационных технологий и комплекса 
программно-технических средств. При этом Закон не ограничива-
ет перечень информационных ресурсов, относя к ним, исходя из 
определения информационного ресурса, «другие совокупности 
взаимосвязанной информации», но при этом не перечисляет их 
и не даёт им определения. Среди известных нам типов информаци-
онных ресурсов однозначно в Законе определен только один тип – 
«база данных», которая представляет собой совокупность структу-
рированной и взаимосвязанной информации, организованной по 
определённым правилам на материальных носителях [1].

Отметим, что определение информационного ресурса, приня-
тое в белорусском законодательстве, отличатся от определений, за-
фиксированных в нормативных правовых актах других государств. 
Например, в Законе Российской Федерации «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» инфор-
мационный ресурс трактуется как «информация, содержащаяся 
в государственных системах, а также иные имеющиеся в распоря-
жении государственных органов сведения и документы» [2]. Тем 
самым этот закон не ограничивает понятие информационного ре-
сурса только информацией, сосредоточенной в информационных 
системах, а рассматривает информационный ресурс как любую 
информацию, накапливаемую в результате деловой деятельности 
организаций, независимо от вида носителя этой информации. На 
международном уровне определение информационного ресурса 
зафиксировано в стандарте ISO 15836:2003 «The Dublin Core meta-ISO 15836:2003 «The Dublin Core meta- 15836:2003 «The Dublin Core meta-The Dublin Core meta- Dublin Core meta-Dublin Core meta- Core meta-Core meta- meta-meta-
data element set. Information and documentation», в соответствии с 
которым информационный ресурс определён как нечто, имеющее 
отличительную особенность (anything that has identity), благодаря 
которой данная сущность может быть выделена в самостоятель-
ном качестве [3]. При этом оговаривается, что обычно информаци-
онный ресурс является электронным документом.

Необходимо также сказать о сопутствующем термине «архив-
ная копия информационного ресурса», значение которого опреде-
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лено Инструкцией о порядке проведения экспертизы ценности 
и передачи на постоянное хранение документов в электронном 
виде и информационных ресурсов. «Архивная копия информаци-
онного ресурса» представляет собой документ в электронном виде, 
оформленный и удостоверенный в соответствии с требованиями 
законодательства по архивному делу и делопроизводству, который 
является точной копией информационного ресурса на фиксирован-
ный момент времени или формируется по содержанию в формате 
архивного хранения» [4].

Сопоставление типов информационных ресурсов, упомянутых 
в перечисленных ниже постановлениях, которые регламентируют 
состав и структуру государственных информационных ресурсов, 
порядок их формирования, регистрации и использования [5; 6; 7], 
с оп ределением информационного ресурса, зафиксированным 
в За коне [1], позволяет классифицировать информационные ре-
сур сы по типам. Среди них необходимо выделить те типы инфор-
мационных ресурсов, которые на сегодняшний день могут быть 
объектами архивного хранения: 1) базы данных; 2) базы знаний; 
3) ГИС-системы и электронные карты (массивы геоданных); 4) веб-
сайты организаций; 5) сетевые электронные издания (электронные 
издания, доступные потенциально неограниченному кругу поль-
зователей через телекоммуникационные сети); 6) коллекции элек-
тронных материалов (совокупность отдельных электронных мате-
риалов, объединённых по одному или нескольким признакам, не 
вошедших в какие-либо публикации или имеющие отличительные 
признаки: более высокое качество, размер и т. д.).

Анализ существующей нормативной правовой и методической 
базы в сфере организации работы с информационными ресурсами 
определяет следующие наиболее значимые для архивного хране-
ния классификации: 1) по виду информации, включённой в инфор-
мационный ресурс, оказывающей влияние на критерии экспертизы 
ценности информационных ресурсов; 2) по характеру доступа к 
информации, позволяющему определить условия и режим хране-
ния информационных ресурсов с точки зрения обеспечения инфор-
мационной безопасности; 3) по форме собственности, влияющей 
на порядок приёма и условия хранения информационных ресур-
сов в государственных архивах; 4) по виду применяемых инфор-
мационных технологий при ведении информационного ресурса, 
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определяющих условия хранения и возможность воспроизведения 
информации в долгосрочной перспективе; 5) по сроку хранения, 
оказывающему влияние на условия хранения и воспроизведение 
информации в долгосрочной перспективе; 6) по характеру нако-
пления информации, позволяющему определить необходимость 
создания архивной копии информационного ресурса.
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The article provides the comparison of legal definition of the notion 
«information resource» in the Republic of Belarus with the foreign definition of 
the given notion with determination of its specific features. Analysing the legal 
acts of Belarus, the author classifies the information resources due to their types 
and other categories.
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Валентина Надольська

ПОНЯТТЯ «АРХІВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»  
У СУЧАСНОМУ АРХІВОЗНАВСТВІ

Висвітлено питання прийняття пострадянськими державами націо-
нальних архівних законів, що зумовило введення у науковий обіг і розробку 
понять «архівне законодавство», «архівне право». Визначено зміст названих 
понять. 

Ключові слова: архівне законодавство, архівне право, архіво знав ство. 

Розпад СРСР, розгорнуті в пострадянських країнах проце-
си державного будівництва зумовили початок кардинальних змін 
і в такій важливій сфері життєдіяльності суспільства, як архівна 
справа. Демократичні перетворення створили ґрунт для появи в не-
залежних державах нових суспільних відносин у сфері формуван-
ня, зберігання і використання документів архівних фондів та дер-
жавного управління архівною справою, вплинули на форми і сферу 
діяльності архівів. Вони знайшли своє закріплення в правовій 
і нормативній базі, розробці та реалізації нової державної політики 
в архівній галузі.

Важливе значення для архівного будівництва у пострадян ських 
державах, захисту їхнього суверенітету та національних інте ре-
сів в архівній сфері, зміцнення позицій у міжнародному правово-
му просторі мало прийняття й розвиток архівного законодавства. 
Перші архівні закони були розроблені та прийняті законодавчими 
ор ганами Латвії (1991 р.), республік Молдова і Вірменія (1992 р.). 
У 1993 р. відповідні акти вступили в дію в Україні і Російській Фе-
де рації, у 1994 р. – у Киргизькій Республіці. У Казахстані, Тад жи-
кис тані, Узбекистані, Азербайджані цей процес був від тер мі но ва-
ний практично до 1998–1999 рр.

З розробкою і прийняттям перших в історії незалежних держав 
архівних законів з’явилося нове архівне законодавство, покликане 
відповісти на наукові, культурні, інформаційні запити суспільств 
з урахуванням їх національних традицій і досягнень міжнародного 
права. Процеси його розробки й удосконалення, засадничі принци-
пи стали предметом наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних 
вчених. Новітня українська історіографія проблеми представлена 
працями Г. Боряка, В. Ляхоцького, І. Матяш, К. Новохатського, 
Р. Пирога, К. Селіверстової, Ю. Cороки, О. Удода, О. Шевченко, 
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Л. Юдіної. До теоретичних і практичних проблем формування феде-
рального і регіонального законодавства про архівні фонди та архіви 
у своїх розвідках звертаються російські науковці Є. Алексеєва, 
А. Артізов, І. Асфандіярова, С. Бєлікова, В. Козлов, М. Ларін, О. Ме-
душевська, Т. Телєгіна. В. Тюнєєв та ін. Правові засади реформу-
вання архівної галузі у Республіці Білорусь аналізують В. Адамуш-
ко, Є. Воробйова, Д. Карєв, Ю. Кладухін,  У. Крук, М. Шумейко. 
Досягнення і проблеми застосування модерного архівного законо-
давства на практиці розглядаються у публікаціях учених й інших 
пострадянських держав. Архівне право, його історія, сучасність 
і перс пективи стали предметом обговорення учасників круглого 
столу, який відбувся у 2001 р. у Москві; правові проблеми архів ної 
справи в Євразійському регіоні – міжнародної науково-практичної 
конференції у м. Астані (2002 р.).

Звернення до всіх названих досліджень засвідчує появу й ак-
тивне використання вченими терміну «архівне законодавство». 
Відповідь на запитання, що таке архівне законодавство і яка сфе-
ра його застосування, одним із перших спробував дати А. Артізов. 
Він зазначає, що під архівним законодавством або законодавством 
про архіви, зазвичай, мають на увазі сукупність законодавчих, нор-
мативних і правових актів, які прийняті органами державної вла-
ди та регламентують архівну справу. Воно регулює питання ком-
плектування, організації зберігання, обліку, використання архівів 
й архівних фондів та управління ними [1].

Подібне за змістом, але більш лаконічне визначення містить 
український термінологічний словник з архівістики: Архівне зако-
нодавство – це галузь законодавства, що регулює зберігання, доступ 
і захист архівних документів та організацію архівів у державі [2].

Інститут архівної справи має комплексну природу. Природа 
даного інституту є такою, що його функції не можуть бути вре-
гульовані односистемно, виключно тільки нормами однієї конк-
ретної галузі права. Архівне законодавство має виразний між га лу-
зе вий характер, містить норми, що відносяться до різних галузей 
права – адміністративного, фінансового, цивільного, трудового, 
кри мінального, авторського та ін. Тому всі сильні й слабкі сторони 
цих галузей права в минулому, сьогоденні і майбутньому впливали, 
впли вають і будуть впливати на архівне законодавство, а воно – опо-
се ред ковано – на подальший розвиток архівної галузі [3]. Архівне 
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законодавство кожної держави певною мірою віддзеркалює рівень 
розвитку і зрілості її архівної справи, рівень її демократичності та 
законності. У той же час на ньому позначається стан законодавства 
всієї країни в цілому [4:3].

У Російській Федерації народження у 1990-х рр. нового са-
мос тійного підвідділу права зафіксував загальноправовий кла си-
фі катор галузей законодавства, де з’явилася спеціальна рубрика 
«Ар  хівна справа. Діловодство».

Архівна законодавство, як би не намагалися вчені розширюва-
ти його зміст, обсяги положень, які воно регулює, все ж встановлює 
і регламентує норми, пов’язані із завершальною стадією життя до-
кумента, коли останній стає носієм ретроспективної інформації, 
джерелом, головним чином, історичної інформації [5:3].

Поняття «архівне законодавство» є родинним, але не тотож-
ним поняттю «архівне право». Остання дефініція набагато ширша, 
об’єднує в собі, поряд із законодавчими актами, т. зв. підзаконні 
відомчі правила та інструкції про діяльність архівів та архівних 
працівників. Правові норми, що регулюють архівну справу, в сукуп-
нос ті утворюють систему архівного права. Ця галузь права у пост-
радянських країнах тільки формується. Як наукова і навчаль на 
дисципліна архівне право також лише перебуває на етапі станов-
лення [6; 7]. 

Таким чином, за роки незалежності в державах, що утворили-
ся на пострадянському просторі, був закладений міцний пра во вий 
фундамент розвитку архівної галузі, прийняті закони про на ціо-
наль ні архівні фонди. Процес правового регулювання ар хів ної 
спра ви зумовив потребу введення і використання в модерному ар-
хі во знавстві понять «архівне законодавство», «архівне право», їх 
від по відного тлумачення.
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Valentyna Nadolska

CONCEPT «ARCHIVAL LEGISLATION»  
IN CURRENT ARCHIVAL STUDY

The article draws attention to the adoption of national archival legislation 
by post-soviet states that has led to the introduction into the scientific use and 
development of concepts «archival legislation», «archival right». The content of 
the concepts has been determined.

Key words: archival legislation, archival right, archival study.

Василь Орлик

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ WEB-РЕСУРСІВ 
У НУМІЗМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ  

(НА ПРИКЛАДІ МОНЕТ ДЕРЖАВ ХРЕСТОНОСЦІВ)
Висвітлено проблеми використання інформаційного потенціалу web-

ресурсів у дослідженнях спеціальних галузей історичної науки, зокре ма 
нумізматики. Наведено приклади використання Інтернет-ресурсів, зок рема 
Інтерент-аукціонів, оnline-магазинів та спеціалізованих сайтів у ну міз ма тич-
них дослідженнях. 

Ключові слова: web-ресурс, нумізматика, нумізматичні джерела, монета, 
держави хрестоносців, Антіохійське князівство, графство Едеса, держава 
Тевтонського ордену у Прусії.

Проблема використання web-ресурсів в історичних дослід-
жен нях активно вивчається протягом останніх двох десятиліть, 
проводяться спеціальні наукові конференції, з’являються те ма-
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тичні публікації, захищаються дисертації. Інформаційні технології 
увійшли до наукового інструментарію істориків і стали невід’ємною 
частиною джерельної бази їхніх досліджень. Ми цілком під три-
мує мо тезу О. Ждановича, що «глибоке вивчення методів роботи 
з мережею Інтернет, оволодіння практичними навичками її ви ко-
рис тання дадуть можливість зрозуміти, що комп’ютер, який має 
дос туп до глобальної інформаційної мережі, перетворюється із за-
собу для редагування і друкування текстів на зручний інструмент 
для реалізації тонких джерелознавчих методик» [1:26].

Спробуємо проаналізувати можливості web-ресурсів у дослід-
жен нях спеціальних галузей історичної науки на прикладі ну міз-
ма тики держав хрестоносців. Через обмежений обсяг публікації 
не будемо детально зупинятися на останній дефініції, лише за-
значимо, що під терміном «монети держав хрестоносців» розу-
міємо монети, випущені монетними сеньйорами саме держав 
хрестоносців, а не іншими емітентами, навіть якщо останні й були 
учасниками хрестових походів. Для прикладу візьмемо грошові 
емісії Антіохійського князівства, Едеського графства й держави 
Тевтонського ордену у Пруссії. Перед дослідниками монет за зна-
чених емітентів стоїть ряд стандартних для нумізматичних дос-
лід жень проблем, зокрема, вивчення типології монет, технології 
їхнього виготовлення, ареалу поширення (топографії знахідок) то-
що. Учені виділяють чотири основні нумізматичні джерела: окремі 
монети, монетні знахідки, матеріали та інструменти монетного 
кар бування та вагові гирьки. На світових Інтернет-ресурсах пе ре-
важно представлені перші два джерела – власне монети та ін фор-
мація про монетні знахідки.

Зупинимось детальніше на можливостях «світової павутини» 
для дослідження окремих монет. На сьогодні існує величезна кіль-
кість нумізматичних сайтів, які якісно різняться своїми інфор ма-
ційними можливостями. З одного боку, це – частина лю би тель ських 
сайтів, а з іншого – сайти нумізматичних товариств, нумізматичних 
ма газинів та аукціонів, у тому числі й оnline. Нумізматичні сто-
рін ки є навіть у соціальних мережах: «В контакті» [2], «Од но-
класниках» [3] тощо. Cаме тому пошукові системи не завжди 
дають списки сайтів, корисних для наукових досліджень. З одного 
боку, це пов’язано з некоректним складанням запитів самими 
дослідниками, а з іншого – пошукові системи формують списки 
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посилань відповідно до рейтингу сайтів, виходячи з їхнього Ін-
тер нет-трафіку. Рейтинг серед 278 нумізматичних сайтів за від ві-
дуванням наводиться на CoinsHomeNet [4]. Проте, лише на 3-х із 
перших 10-ти сайтів ми можемо отримати інформацію, хоча б до-
тичну (і не більше), до теми нашого дослідження – нумізматики 
дер жав хрестоносців.

Значним інформаційним потенціалом володіє аукціон eBay 
(США), який вже давно став своєрідною Меккою для колекціонерів, 
і невикористання його матеріалів у нумізматичних дослідженнях 
є як мінімум недалекоглядним, адже на цьому торгівельному web-
ресурсі періодично продаються надзвичайно рідкісні монети, 
володіти якими для багатьох, навіть провідних музеїв світу, 
залишається лише мрією. Для прикладу візьмемо перші емісії монет 
Антіохійського князівства. Найбільше на теренах колишнього 
СРСР зібрання подібних монет зберігається у фондах Державного 
Ермітажу (РФ), проте навіть у них немає випусків першого правите-
ля Антіохії Боемунда Таренського [5:277]. В Ашмолінському му зеї 
Оксвордського університету, одному з найбільших у світі зібрань 
монет держав хрестоносців, є лише два фоліси даного правителя [6: 
PL3]. У той же час, у січні 2012 р. на eBay був проданий фоліс 
Боемунда Таренського [7], продаж супроводжувався якісним фото 
монети та її метрологічними характеристиками: «Bohemund I, 
1098–1104, Crusader Antioch, bronze of 26.7 mm, 2.99 grams» [7]. 
Дос ліджуючи у 2011 р. перші емісії монет держав хрестонос-
ців [8], зокрема монети графства Едеси, окрім оригінальних монет 
із музейних зібрань та приватних колекцій ми використовували 
й матеріали Інтернет-аукціонів, зокрема, згаданого вже eBay, 
а також Vcoins [9] та сайту, присвяченого східним монетам, – 
Zeno [10]. Залучення таких різнопланових джерел – монет, фото-
гра фій монет із їхніми метрологічними характеристиками, дало 
змогу зробити ряд висновків, у т. ч. й стосовно динаміки зміни 
ва ги монет графства Едеси. Окрім цього, використання подібних 
web-ресурсів дозволяє здійснити якісні реконструкції рідкісних 
чи навіть унікальних монет, яких сьогодні відома лише обмежена 
кіль кість екземплярів, провести штемпельний аналіз, дослідити 
іко нографію та палеографію монет.

Не менш важлива для нумізматичних досліджень інформація 
міс титься на різноманітних форумах, присвячених пошукові мо-
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нет за допомогою металодетекторів. Ми не будемо зупинятися 
на етич них та правових аспектах цих пошуків, лише зазначимо, 
що оп рилюднені пошуковцями матеріали, особливо друге вагоме 
ну міз матичне джерело – монетні знахідки, дозволяють не лише 
по гли бити існуючі на сьогодні уявлення про грошовий обіг і тор-
говельні взаємовідносини, але й часом змінити усталені стерео-
ти пи. Звернемося до проблеми участі монет іншої держави хрес-
то носців – держави Тевтонського ордену в Пруссії у грошовому 
обі гу на теренах середньовічної України. В історіографії, за не ве-
ликим винятком, дане питання повністю ігнорується, у той же час 
відомості, розміщені на українському форумі «Скарбошукач-Віо лі-
ті» [11], засвідчили не лише значну кількість знахідок тевтонських 
мо нет на території нашої держави, а й дозволили зробити висновки 
про військові та економічні, зокрема, торговельні зв’язки деяких іс-
торичних регіонів України з містами держави Тев тонського ор дену 
у Пруссії [12]. Зрозуміло, що до таких дже рел інформації не об хідно 
ставитися дуже обережно, багато фак тів перепровіряти, за мож ли-
вості, по декілька разів. Практика свід чить, що пошуковці, вони ж, 
зазвичай, і продавці монет, інколи умис но не вказують вірних то-
по графічних даних, обмежуючись більш загальними (як правило, 
об ласть і район), відповідно до адмі ністративно-територіального 
по ділу України.

Отже, лише побіжний огляд інформаційного потенціалу web-
ресурсів для проведення досліджень у галузі нумізматики свідчить 
про його значні можливості, особливо у плані репрезентації двох 
основних нумізматичних джерел – монет і монетних знахідок.
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ДІЛОВОДНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛА  
З ІСТОРІЇ ДІЛОВОДСТВА У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ  

(НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ)  
у 1920–1950-х рр.

Висвітлено дослідження діловодної документації як джерела з історії ді-
ло водства у регіонах України (на прикладі Черкаської області) у 1920–1950-
х рр.

Ключові слова: діловодство, документ, архівознавство, джерелознавство, 
інформація, регіон.

Історія сучасної України – це, по суті, історія регіонів, кожен 
з яких має свою, відмінну від інших, історичну долю. Це також іс-
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то рія низки великих і малих етнічних спільнот, відносини між яки-
ми складалися під тиском складних геополітичних і внутрішніх 
реалій [1:3], що відбивається у змісті джерел архівних фондів.

Формуванню наукової методики джерелознавства як галузі 
знань передувала величезна емпірична праця істориків щодо по-
шуку, виявлення та осмислення документів. У ході цієї роботи 
істориків завжди хвилювали такі проблеми, як встановлення ві-
рогідності джерел, способи їхнього тлумачення та використання 
інформації.

Джерелознавство, постійно розширюючи склад джерел з іс-
то рії історичної науки, ще в ХІХ ст. включило до сфери своїх 
інтересів аналіз документів, які створювалися безпосередньо 
в про цесі діяльності архівних установ (інвентарів, описів, оглядів, 
ка та ло гів, путівників, законодавчих і нормативних актів про архіви 
і ді ло водство тощо) [2:51].

У своїй праці Є. В. Старостін, зазначав, що на перетині джерело-
знав ства та архівознавства знаходяться галузі ще маловивчені. 
Про зорливіше за інших був В. М. Автократов, котрий першим 
сфор мував положення про т. зв. «архівне інформаційне середови-
ще», розуміючи під ним сукупність документів, що зберігаються 
в ар хівах («первинна інформація»), і пошукового довідкового апа-
рату до них («вторинна інформація»), які в «сукупності становлять 
собою інформаційний потенціал в цілому» [2:53].

Перший автор – відомий знавець джерелознавства Росії ХХ ст. – 
виділив характерні риси «архівного джерелознавства», протис-
та вивши його «друкованому джерелознавству» (термінологія – 
В. В. Кабанова). «Архівне джерелознавство, – писав він, – має 
спра ву, так би мовити, з первозданним, «чистим» документом, ство-
реним у надрах тієї чи іншої установи, написаним тією чи іншою 
при ватною особою». Таким чином, до розряду «архівного джере-
лознавства» включалися документи, не тиражовані для публічного 
використання. Друга риса «архівного джерелознавства», на думку 
В. В. Кабанова, – його найтісніший зв’язок з архівною евристи-
кою, і, нарешті, третя група полягає в методі дослідження якого-
небудь документа (групи документів), особливо діловодного як 
історичного джерела [2:54].

Так, в Україні були написанні праці з дослідження діловодства 
на території України (Н. В. Сальнікова «Нормативне та науково-
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методичне забезпечення діловодства в Україні у 1920–1930-х ро-
ках» [3], С. О. Бондарєва «Діловодні документи органів державної 
влади як джерело з історії соціально-культурного розвитку УСРР 
у 1921–1929 рр.» [4], І. О. Петрова «Документаційне забезпечення 
діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний 
стан та перспективи розвитку») [5], але не були розкритті джерела 
з історії діловодства регіонів України. 

Аналіз джерельної бази при дослідженні документів, особли-
во діловодного як історичного джерела, що містять архівні доку-
менти фондів в архівах України свідчать про минуле в організації 
діловодства регіонів України.

Основний масив джерел, що характеризують історію розвит-
ку діловодства в Україні (на прикладі Черкаського регіону) 1920–
1950 рр. ХХ ст., зберігаються у фондах Державного архіву Чер-
ка ської області (Ф. 25 «В’язівське волосне правління, с. В’язівок 
Черкаського повіту Київської губернії», Ф. Р-65 «Планова комісія 
Шевченківського (Черкаського) окружного виконавчого комітету 
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (окр-
план), м. Черкаси Шевченківського (Черкаського) округу», Ф. Р-155 
«Канівський районний комітет незаможних селян (райКНС), 
м. Ка нів Київської області», Ф. Р-174 «Шевченківський (Черкась-
кий) окружний комітет незаможних селян (окрКНС)», Ф. Р-184 
«Шев ченківський (Черкаський) окружний виконавчий комітет Рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси 
Шевченківського (Черкаського) округу», Ф. Р-237 «Черкаська рай-
онна рада професійних спілок (райпрофрада), м. Черкаси Київської 
області», Ф. Р-375 «Адміністративний відділ Шевченківського (Чер-
каського) окружного виконавчого комітету Рад робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, м. Черкаси Шевченківського 
(Черкаського) округу», Ф. Р-1717 «Золотоніський окружний вико-
навчий комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських 
де путатів, м. Золотоноша Золотоніського округу Полтавської гу-
бер нії», Ф. Р-2132 «Виконавчий комітет Монастирищенської се-
лищної Ради народних депутатів, смт. Монастирище Черкаської 
області», Ф. Р-2124 «Виконавчий комітет Бачкуринської сільської 
Ради народних депутатів, с. Бачкурине Монастирищенського райо-
ну Черкаської області», Ф. Р-2215 «Фінансовий відділ виконавчо-
го комітету міської Ради народних депутатів, м. Умань Черкаської 
області», Ф. Р-2243 «Цибулівський районний виконавчий комітет 
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Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м-ко 
Цибулів Цибулівського району Уманського округу» тощо [6].

Значна кількість документів зосереджена у фондах Цен-
трального державного архіву вищих органів влади та управління 
України (ЦДАВО України), а також у Центральному державному 
архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України). 

Важливими для опрацювання джерелами є архівні документи, 
що регулюють організацію діловодства в органах місцевого само-
врядування у зазначений історичний період. Серед нормативно-
методичних документів, що унормовували діловодні процеси 
в місцевих радах та їх виконкомах, заслуговують на особливу увагу 
інструкції з діловодства.

Дослідження джерел із створення організаційно-розпорядчої 
до кументації Черкаського регіону дало можливість сформувати 
уяв лення про основні аспекти документаційного забезпечення 
діяль ності зазначеного регіону.
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ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНОЇ МЕТОДИКИ  
ТА ТЕРМІНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ  

ДЖЕРЕЛО ЗНАВЧОГО НАПРЯМУ
Проаналізовано проблему використання архівної методики та тер мі но-

логії в навчальних курсах з історичного джерелознавства, історії джерело-
знав ства в Україні, джерелознавства історії культури України тощо, які 
вик ла даються студентам історичного факультету Київського національного 
уні ве рситету імені Тараса Шевченка зі спеціальностей «Історія» та «Ар хі-
во знавство».

Ключові слова: джерелознавство, архівознавство, історія, терміно логія.

Процес взаємодії історичного джерелознавства та архіво знав-
ства є органічною складовою поповнення знань з історії форму-
вання джерельної бази історичної науки, з одного боку, та розвитку 
архівної теорії та практики – з іншого. Його витоки можна віднести 
до середини ХІХ ст., коли у Києві в 1852 р. було засновано перший 
державний архів на теренах Наддніпрянської України – Централь-
ний архів давніх актів. Одночасно відбувалося інтенсивне станов-
лення джерелознавчої науки в Київському університеті св. Володи-
мира, де у 1879 р. В. Антонович почав уперше на теренах Російської 
імперії читати студентам 3 та 4 курсу історико-філологічного фа-
культету навчальний курс із джерелознавства історії України, 
який базувався на широкому колі писемних пам’яток місцевого 
та іноземного походження. Практичні заняття зі студентами про-
фесор Антонович проводив на базі вищезгаданого архіву, де за-
ймався систематичною та продуктивною архівною евристикою. 
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Великий досвід архівознавчої та археографічної діяльності, його 
дослідницькі навички в галузі актознавства, дипломатики, а та-
кож палеографії, сфрагістики, геральдики, нумізматики були дуже 
корисними для професійної підготовки істориків на базі значно-
го джерельного корпусу, який був сконцентрований в Київському 
архіві давніх актів, Кабінеті старожитностей та Мюнц-Кабінеті, 
що розміщувалися безпосередньо при Університеті св. Володими-
ра [1: 15, 18, 20]. 

Традиції викладання джерелознавчих курсів у Київському 
уні верситеті, започатковані В. Антоновичем, згодом були про-
дов жені видатними істориками України ХХ ст. – М. Василенком, 
Н. Полонською-Василенко, О. Оглобліним та ін. [2: 167, 276, 266]. 
У повоєнний період завдяки створенню у 1944 р. при історичному 
факультеті кафедри архівознавства, поруч із курсами джерелознав-
чого спрямування починається викладання курсів із теорії та прак-
тики архівознавства професорами В. Стрельським, А. Введенським, 
В. Замлинським, Я. Калакурою, М. Щербаком, І. Войцехівською, 
М. Палієнко та ін. [2: 297, 168, 202, 208, 317, 173]. 

Комплекс джерелознавчих курсів, які викладаються на кафедрі 
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, на сьогодні 
представлений такими як «Історичне джерелознавство», «Мето-
дика опрацювання історичних джерел», «Історія джерелознавства 
в Україні», «Джерела з історії культури України», «Міфологія та 
фольклор як історичне джерело» та ін. Вагому частку інформації, 
що подається в даних курсах, представляють відомості щодо істо рії, 
теорії та практики архівознавства, вітчизняної архівної справи. Так, 
у підручнику з історичного джерелознавства, що був підготовлений 
викладачами кафедри та побачив світ у 2002 р., спеціальну ува-
гу було приділено висвітленню проблем взаємодії архівознавства 
та джерелознавства. У ньому, зокрема, характеризується понят-
тя архівної евристики, подається огляд документальних масивів, 
які зберігаються у центральних, обласних, відомчих державних 
архівах [3: 50, 133-140, 279].

Водночас, у джерелознавчих курсах розглядаються проблеми 
функціонування понятійно-термінологічного апарату обох наук. 
Скажімо, для архівної науки основним поняттям виступає архівний 
документ, який може бути втіленим у найрізноманітніших фор-
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мах – рукописах, друках, окремих аркушах, зошитах, книгах, аль-
бо мах, малюнках, картинах, мапах, фотографіях, фільмах, зву-
ко записах, електронних документах тощо. У джерелознавстві 
ос новним поняттям є історичне джерело, тому, не дивлячись на 
місце його зберігання  (архів, музей, бібліотека, приватна колекція) 
та специфіку функціонування в інформаційному просторі, воно 
співвідноситься із певною джерельною групою, що виділяється 
за прийнятими в джерелознавстві класифікаційними ознака-
ми – природними або штучними. Окремі з них використовуються 
й у архівознавстві. Скажімо, за змістом писемні історичні джерела, 
так само як і архівні документи, поділяються на офіційні, юридичні 
акти, діловодну документацію, статистичні матеріали, приватне 
листування тощо. Водночас у джерелознавстві більш чітко окрес-
люються дві основні групи писемних джерел – документальні 
та наративні (оповідні), які складають вагому частку будь-якого 
історичного дослідження. Слід зазначити, що до наративів тра ди-
цій но відносять не лише частину писемних пам’яток, але й усні 
опо віді, перекази, легенди тощо. Спеціально виокремлюються 
й такі типи, як усні, лінгвістичні, речові, зображальні, звукові, пове-
дінкові джерела, які різною мірою також представлені в архівах 
України. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що проблеми пошуку, виявлен-
ня, вивчення та використання архівних документів у історичних 
дослідженнях, застосування при цьому методів архівної еврис-
тики та джерелознавчої критики постійно перебувають у полі зо-
ру викладачів кафедри архівознавства та спеціальних галузей іс-
торичної науки історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка в процесі викладання студен-
там курсів джерелознавчого напряму.
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USING ARCHIVAL METHODS AND TERMINOLOGY
IN EDUCATION COURSES FOR SOURCE STUDY DIRECTION

In the article is analyzed the issue of using archival methods and terminology 
in education courses on the historical source study, the history of source study in 
Ukraine, source study of cultural history of Ukraine etc., that are presented to the 
students of the history department in Kyiv National Taras Shevchenko University 
on speciality «History» and «Archival Science».
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ДЖЕРЕЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАРУБІЖНОЇ  
АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ  

ТА ВИКОРИСТАННЯ
Проаналізовано джерельний потенціал зарубіжної архівної україніки, 

визначені пріоритетні напрями її дослідження, проблеми введення до науко-
вого обігу.

Ключові слова: архів, зарубіжна архівна україніка, історичне дже рело.

Проблема вивчення та організації інтелектуального досту-
пу до матеріалів зарубіжної україніки, яка набула особливої ак-
туаль ності після проголошення незалежності України, вже по-
над двадцятиліття перебуває у центрі уваги істориків, архівістів, 
бібліографів, музеєзнавців, культурних та громадських діячів. 
Відкриття кордонів, падіння «залізної завіси» уможливило при-
скорення процесу інтеграції української науки у світову, сприя-
ло поглибленню міжнародних наукових та культурних зв’язків. 
Активізація пошукової діяльності, розширення джерельної ба зи 
історичних досліджень за рахунок опрацювання колишніх спец-
фон дів вітчизняних архівів та документів з української історії 
у за рубіжних архівосховищах, що відбувалися на тлі інтенсивного 
роз витку новітніх інформаційний технологій, актуалізували не об-
хід ність послідовної роботи із виявлення, взяття на облік, опису-
ван ня зарубіжної україніки, організації її фізичного (інте лек туа-
ль ного) повернення в Україну, створення електронних ресурсів, 
пошукових та повнотекстових баз даних.
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Комплексне вирішення цієї проблеми передбачає її розв’язання 
як у правовому полі (на основі положень національного законо-
давства з урахуванням норм міжнародного права), так і в науково-
дослідному (у т. ч. історично-джерелознавчому, архівознавчому, 
інформаційно-бібліографічному). Підходи до визначення поняття 
«україніка» (за аналогією з «россікою», «полонікою») почали фор-
муватися у 1990-х рр. після обговорення на І конгресі Міжнародної 
асоціації україністів та прийняття низки державних програм. 
За своїм змістовним наповненням поняття «архівна україніка» 
(«зарубіжна архівна україніка») включає документи українського 
та іноземного походження, що стосуються української історії та 
перебувають поза межами України. На законодавчому рівні воно 
знайшло своє обґрунтування у Законі України про Національний 
архівний фонд та архівні установи 1993 р. та у редакції Закону 
2001 р. Нині історіографія вивчення даного питання є достатньо 
репрезентативною і включає праці як українських, так і зарубіжних 
авторів (Г. Боряка, Л. Дубровіної, П. К. Грімстед, П. Соханя, І. Ма-
тяш, М. Палієнко, Т. Боряк та ін.) [1; 2; 3; 4 та ін.]. 

П. Сохань виділяє наступні категорії джерел із зарубіжної ук-
раїніки: а) документальні матеріали, що стосуються історії та куль-
тури України, але були вивезені за її межі; б) писемна спадщина 
української діаспори, створена нею за межами України; в) пи сем-
ні джерела, що безпосередньо пов’язані з історією та культурою 
України, але були створені за її межами [1:71].

Основними складовими «еміграційного» комплексу зару-
біж ної архівної україніки є офіційні документи українських уря-
дів доби Української революції 1917–1920 рр., які були вивезені 
з українських теренів під час еміграції; дипломатичні доку мен-
ти, що були створені за кордоном українськими місіями та пред-
ставництвами; документи українських військових час тин та 
з’єднань (архіви Дієвої Армії УНР, Українських січових стріль-
ців, Української Галицької Армії та ін.); особисті документи та 
матеріали українських емігрантів, вивезені ними за кордон (ос-
танні нерідко включали документацію державних установ та 
інституцій, громадських організацій, політичних партій); ви ве-
зені емігрантами з України колекції історичних документів. Од-
нак, найбільшу частину україніки становлять документальні 
колекції, які були створені як окремими українцями, так і числен-
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ними українськими установами й організаціями у країнах пере-
бування (осідку) – у Польщі, Чехословаччині, Франції, Австрії, 
Німеччині, Італії, Великобританії, Швейцарії, Канаді, США тощо. 
Якщо у міжвоєнний період основним місцем локалізації колекцій 
були європейські терени, то у другій половині ХХ – на почат-
ку ХХІ ст. найбільші українські архівні, бібліотечні та музейні 
інституції сконцентровані на північноамериканському континенті, 
що обумовлюється, передусім, наявністю чисельної української 
діаспори, яка має у розпорядженні достатні фінансові ресурси (у 
т. ч. благодійні фонди) для проведення архівної діяльності.

Потужний науково-інформаційний потенціал колекцій зарубіж-
ної україніки обумовлений наявністю в них аутентичних джерел 
(писемних, речових, зображальних, аудіовізуальних), вони містять 
важливу інформацію з української історії, а також відображають різні 
сторони життя та діяльності представників української діаспори 
у різних країнах світу, на різних континентах. Тематика документів 
відбиває основні аспекти діяльності української еміграції у гро-
мадсько-політичній, військовій, соціально-економічній, культур-
ній, науковій, освітній та релігійній сферах. За видовою ознакою 
представлені основні види документів офіційного (накази, стату-
ти, протоколи зборів, анкети та реєстри членів, фінансові звіти, 
бюлетені, оголошення, програми, афіші) та особового походження 
(листування, мемуари, записки), а також іконографічні, зображаль-
ні та картографічні джерела. Переважну більшість колекцій станов-
лять оригінали та автографи, що збільшує джерельну та історичну 
цінність емігрантських колекцій.

Важливе завдання, яке стоїть перед українськими дослід ни-
ками та архівістами, полягає у виявленні, ідентифікації та опи су-
ван ні зарубіжної архівної україніки. Воно передбачає формування 
бан ку даних про зарубіжні архіви та архівосховища української 
діас пори, а також створення комп’ютерної бази даних, яка б міс-
тила інформацію про фондоутворювачів, опис матеріалів із заз-
наченням обставин та дат їх переміщення, а також дотичну 
бібліографію. Підтримуючи позицію, висловлену низкою ук раїн-
ських та зарубіжних дослідників, вважаємо закономірним на-
голосити на тому, що особливу увагу сьогодні слід звернути на 
шлях «інтелектуального повернення» зарубіжної україніки, який 
передбачає виявлення та реєстрацію документів, підготовку пу-
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тів ників, інформаційних та документальних видань, створення 
комп’ютерних баз даних, а на їх основі – єдиної інформаційної 
системи, яка могла б забезпечити доступ дослідників до джерел 
зарубіжної україніки та сприяти їх введенню до наукового та сус-
пільного обігу. Провідну роль у реалізації даної програми має 
відіграти діяльність заснованого у 2007 р. Центрального держав-
ного архіву зарубіжної україніки.

Колекції архівної україніки поступово повертаються в Ук раї-
ну – в оригіналах, копіях, публікаціях. Надзвичайно важливим, на 
нашу думку, є їх всебічне, глибоке вивчення та якнайширше вве-
дення до суспільного і наукового обігу, оскільки вони несуть у собі 
інформацію не тільки про життєвий шлях, діяльність, долю сотень 
тисяч українців у різних країнах світу, але, водночас, являють со-
бою інтегральну частину загальної історико-культурної спадщи-
ни українського народу, без якої неможливо оцінити його роль та 
місце у всесвітній історії.
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ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ  
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В. І. СТРЕЛЬСЬКОГО

Висвітлюються ключові аспекти дослідження джерелознавства у нау-
кових працях В. І. Стрельського. Аналізується наукова спадщина вченого, 
його внесок у становлення та розвиток джерелознавчих галузей знань.

Ключові слова: джерелознавство, історичне джерело, наукові дослід жен-
ня, документальні матеріали.

Розвиток сучасної історичної науки характеризується застосу-
ванням нових методів вивчення актуальних проблем джерелознав-
ства та удосконаленням вже існуючих галузей історичної науки.

Актуальним залишається дослідження наукових біографій та 
спадщини вчених, які працювали заради збагачення вітчизняної 
історичної науки. Постать В’ячеслава Ілліча Стрельського (1910 – 
1983) – історика, джерелознавця, архівіста, педагога посідає важ-
ли ве місце в історії становлення та розвитку джерелознавчої науки 
на Україні. Протягом свого життя В. І. Стрельський опублікував 
низку наукових праць і досліджень, які мали істотне значення для 
розроблення проблем джерелознавства та архівознавства. 

Його фундаментальні розробки й до сьогодні привертають ува гу 
українських істориків. Закладені ним принципи класифікації дже-
рел, їхнього аналізу, критерії визначення достовірності і цінності 
джерела лежать в основі сучасних праць з історичного джерелоз-
навства. Підручники В. І. Стрельського з теоретичного джере-
лознавства [1; 2], які були видані у 1960-х – 1970-х рр., до кінця 
ХХ ст. слугували чи не єдиними навчальними посібниками для 
студентів, що спеціалізувалися з джерелознавства, архівознавства, 
спеціальних історичних дисциплін.

Впродовж своєї наукової діяльності В. І. Стрельський під го ту вав 
і оприлюднив численні праці, присвячені розробці джерело знав чих 
проблем. Це – ґрунтовні монографічні дослідження, статті, публіка-
ції документів, які відіграли важливу роль у розвитку джерелознав-
чих знань в Україні і далеко за її межами. Підручник В. І. Стрель-
ського «Джерелознавство історії СРСР: Період імпе ріа лізму» був 
свого часу єдиним навчальним посібником, яким ко ристувалися 
у ви щих навчальних закладах усього Радянського Союзу. 
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Основна увага вченого була зосереджена на вивченні розвитку 
джерелознавчої науки кінця ХІХ – початку ХХ ст. В. І. Стрельський 
у своїх дослідженнях спирався на досвід видатних попередників, 
зокрема М. М. Тихомирова, С. О. Нікітіна [3; 4], які займалися пи-
таннями джерелознавства історії СРСР від найдавніших часів до 
кінця ХІХ ст. 

В. І. Стрельський був яскравим представником радянської 
дже релознавчої школи. Одним із перших в СРСР учений у своїх 
мо нографіях і навчальних посібниках акцентував увагу на тео ре ти-
ко-методологічних проблемах джерелознавства, питаннях крити ки 
та аналізу історичних джерел. Здійснив текстологічний аналіз та 
оцінку художніх творів, який давав можливість історикам викори-
стовувати їх у якості історичного джерела. 

В. І. Стрельський проводив значну роботу зі створення ком-
плекс ного узагальнюючого курсу джерелознавства. В результаті 
плідної роботи вченого над джерелами з історії СРСР та історії 
України була опублікована монографія «Источниковедение исто-
рии СССР: Период империализма», яка була захищена ним як док-
торська дисертація [5].

Пріоритетним напрямом досліджень В. І. Стрельського про-
тягом його життя було джерелознавство. Загальновідомим є те, 
що джерельна база постійно збагачується новими матеріалами, які 
потребують нових прийомів і методів вивчення та використання. 
Саме це спонукало вченого до розробки питань джерелознавства 
історії СРСР. У своїй праці В. І. Стрельський досить вдало виклав 
питання методології історії, розробив підґрунтя для здійснення 
дже релознавчих досліджень.

В. І. Стрельський є автором низки фундаментальних джерело-
знав чих розробок теоретико-методологічних проблем історичної 
науки та методики джерелознавчого аналізу. Окремими видан-
нями вийшли такі праці В. І. Стрельського, як «Основные прин-
ципы научной критики источников по истории СССР» [6], «Тео-
рия и методика источниковедения истории СССР» [2], в яких 
виокремлено найголовніші принципи вивчення та використання 
у науковій діяльності джерел та звернуто увагу на найважливіші 
проблеми теорії та методики джерелознавства історії СРСР. Уче-
ний зосереджував основну увагу на питаннях історії джерелоз-
навства, загальних принципах класифікації історичних джерел, 
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зв’язку джерелознавства з іншими допоміжними історичними 
дис циплінами, виявлення історичних джерел та їх аналіз, відбір 
і синтез. В. І. Стрельський був переконаний, що найважливішим 
питанням джерелознавства є питання критики історичних джерел, 
оскільки без попереднього їх аналізу та оцінки джерела не можуть 
бути використані ні у публікаціях, ні в історичних дослідженнях. 
Лише на основі глибокого вивчення джерел може бути досліджено 
процес історичного розвитку в цілому, викладені ті чи інші події та 
явища, складені певні характеристики, тобто проведені повноцінні 
історичні дослідження. 

Слід зазначити, що В. І. Стрельський у своїх чисельних пуб-
лі каціях ніколи не сприймав як аксіому визначення і тлумачення 
джерелознавчих термінів, а постійно вдосконалював і доповнював 
існуючі формулювання. Джерелознавчі погляди та ідеї вченого 
еволюціонували протягом усього його життя, і з кожною наступ-
ною науковою працею йому вдавалося все більше удосконалювати 
методологічні і теоретичні питання джерелознавчої науки.

Джерелознавчі розробки В. І. Стрельського не втратили своєї 
актуальності й сьогодні та привертають увагу українських істориків. 
Закладені ним принципи класифікації джерел, їх аналізу, критерії 
визначення достовірності і цінності джерела лежать в основі су-
часних праць з історичного джерелознавства.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
Розглянуто нормативно-правові засади використання інформаційних 

ресурсів Національного архівного фонду України, що спрямовані на до-
тримання принципу публічності архівів і задоволення інформаційних по-
треб держави, суспільства та окремого громадянина і відповідають світовим 
тенденціям доступу до архівної інформації. 

Ключові слова: Національний архівний фонд, архівна інформація, вико-
ристання інформаційних ресурсів НАФ. 

Правовий доступ до архівної інформації визначається загаль-
ною політикою доступу до інформації у державі. Він регулюється 
законодавчими актами, що базуються на положеннях Конституції 
України, безпосередньо пов’язаних з функціонуванням ретро-
спек тивної документної інформації. Згідно з Конституцією, кожен 
громадянин має право, по відношенню до архівної галузі, вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інфор мацію [1].

Першим законодавчим актом України, який задекларував 
прин цип вільного доступу до пам’яток історії та культури, музей-
них, бібліотечних і архівних фондів і який забезпечує дотримання 
одного з основних принципів міжнародного права – доступності 
інформації, стали «Основи законодавства України про культу-
ру» [2].

Право на отримання інформації усіма громадянами України, 
юридичними особами і державними органами, а також вільний 
доступ суб’єктів інформаційних відносин до статистичних даних, 
архівних, бібліотечних і музейних фондів унормовано Законом 
України «Про інформацію» [3].
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Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» 
здійс нюється право доступу до конфіденційної інформації та пра-
во дос тупу до таємної інформації [4].

Необхідність урегулювання правових відносин в архівній 
сфе рі зумовила прийняття у 1993 р. Закону України «Про Націо-
нальний архівний фонд і архівні установи», що визначив поняття 
Національного архівного фонду (далі – НАФ) як категорії культури 
і права, структуру системи архівних установ, рівні права громадян 
на доступ до архівної інформації [5].

У другій редакції Закону (2001 р.) було поглиблено правове тлу-
мачення доступу до документів НАФ та довідкового апарату до них. 
У Законі визначено спрощений порядок доступу до документної 
інформації для всіх громадян України, іноземців та осіб без гро-
мадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Об-
меження доступу до документів застосовується у разі, якщо вони 
містять конфіденційну інформацію чи таку, що віднесена до 
державної або іншої, передбаченої законом, таємниці [6].

Помітну роль у регламентації доступу до документів НАФ 
зіграли Закон України «Про реабілітацію жертв політичних реп-
ре сій» та Указ Президії Верховної Ради України «Про передачу 
архівних документів КДБ України до державних архівів рес пуб лі-
ки», з появою яких ціла низка документів позбавилась грифа «сек-
ретності» [7].

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ 
до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних по-
вноважень: органів державної влади, місцевого самоврядування та 
інших, визначається Законом України «Про доступ до публічної 
інформації», Постановою Кабінету Міністрів України «Питання 
виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
та наказом Держкомархіву України «Про доступ до публічної 
інформації», які деталізують умови реалізації права на доступ до 
інформації [8].

Закріплені на законодавчому рівні принципи доступу знайш-
ли своє відображення у нормативних документах, що регулюють 
діяльність не тільки архівних, а й музейних і бібліотечних уста-
нов. НАФ, крім документів, що зберігаються в архівних установах, 
включає документи, що нагромадилися в бібліотеках і музеях. За-
кон України «Про Національний архівний фонд та архівні устано-
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ви» закріпив за цими установами право доступу до інформаційних 
ресурсів НАФ та право створювати архівні підрозділи (відділи 
рукописів та інші структурні підрозділи) для постійного зберігання 
і використання документів НАФ. При цьому основна діяльність 
наукових бібліотек і музеїв регулюється  Законами України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» та «Про музеї та музейну спра-
ву» [9]. 

Аналіз згаданих нормативно-правових актів дає підстави кон-
статувати, що архівне законодавство України спрямовано на до-
тримання демократичного принципу публічності архівів і задо-
волення інформаційних потреб держави, суспільства та окремого 
громадянина.
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USAGE OF THE INFORMATION RESOURCES OF THE NATIONAL 
ARCHIVAL FOND OF UKRAINE: REGULATORY OUTLINES

In the article the author speculates on the regulatory outlines of using infor-
mation resources of the National Archival Fond of Ukraine, which are directed at 
observing the principle of publicity of the archives and satisfaction of information 
wants of the state, the society and of a citizen, comply global tendencies of access 
to the archival information.
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КНИГИ ОТЗЫВОВ МЕМОРИАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПАМЯТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ)

Охарактеризировано значение записей в книгах отзывов мемориаль-
ных музеев Восточной Германии (Бухенвальд, Зееловские высоты, Берлин-
Карл схорст), сделанных посетителями из СССР, как ценного источника по 
ре кон струкции советского дискурса исторической памяти о Второй миро-
вой войне.

Ключевые слова: историческая память, мемориальная культура, книга 
от зывов, СССР, ГДР.

Феномен исторической памяти и мемориальная культура со-
ветского периода лишь недавно стали привлекать профессиональ-
ный интерес отечественных историков. Дальнейшее развитие 
истории памяти в Украине, как и любого другого формирующе-
гося направления исторических исследований, требует активного 
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поиска новых источников. Во время работы над исследователь-
ским проектом о туристских связях СССР и ГДР нами была вы-
явлена интересная группа источников по интерпретации событий 
1939–1945 гг. в советском массовом сознании послевоенного пери-
ода. Речь идет о записях в книгах отзывов, сделанных советскими 
гражданами во время посещения ими трех ключевых «мест памя-
ти» Восточной Германии, связанных с событиями Второй мировой 
войны: 1. Национальный музей Бухенвальд, открытый в 1958 г. 
и являвшийся самым посещаемым из мемориализированных кон-
центрационных лагерей в ГДР; 2. Мемориальный комплекс-музей 
на Зееловских высотах в районе Франкфурта-на-Одере, открытый 
в 1972 г. «на месте решающих боев за Берлин»; 3. Историко-мемо- Историко-мемо-Историко-мемо-
риальный Зал-музей Группы советских войск в Германии (ГСВГ), 
открытый в 1967 г. и впоследствии переименованный в Музей 
истории капитуляции фашистской Германии в войне 1941–1945 гг. 
(Берлин-Карлсхорст).

Анализ статистики посещения данных объектов показал, что 
среди их посетителей значительную часть составляли именно со-
ветские граждане – представители официальных делегаций, во-
еннослужащие ГСВГ и члены их семей, организованные группы 
туристов. В Бухенвальде и на Зееловских высотах граждане СССР 
составляли не менее 20% от общего количества посетителей, 
а в Карлсхорсте – более 40% [1;2]. Согласно существовавшей тра-
диции многие группы посетителей после осмотра мемориальных 
объектов делали записи в книгах отзывов (Ehrenbuch – в Бухен-
вальде, Gästebuch – на Зееловских высотах, Книги отзывов почет-
ных посетителей – в Карлсхорсте). Это действие, по своему со-
держанию близкое к ритуальному, являлось как бы коллективным 
подведением итога посещения. Оно должно было отразить обще-
ственную значимость произошедшего, в некотором смысле стать 
«контрольным тестом» на правильность восприятия увиденного. 
Именно поэтому запись с формулировкой «от имени группы», «по 
поручению группы» чаще всего делал её формальный лидер – ру-
ководитель группы.

С целью поиска записей, сделанных гражданами СССР, нами 
были обработаны все книги отзывов, которые сегодня находятся 
на по стоянном хранении в архивах современных организаций-
пра вопреемников данных мемориальных объектов: Gedenkstätte 



152

Bu chenwald, Gedenkstätte/Museum Seelower Höhen и Deutsch-
Russi sches Museum Berlin-Karlshorst. В первых двух случаях были 
про смот рены de visu все книги отзывов от момента открытия 
объек тов до 1990-х гг., а в музее Берлин-Карлсхорст удалось об-
наружить лишь кни ги отзывов за 1985–1990 гг. В результате были 
выявлены сот ни за писей, сделанных в разные годы посетителями 
из СССР. Их ана лиз позволяет сделать следующие предваритель-
ные выводы:

Все просмотренные книги отзывов имеют хорошую физиче-
скую сохранность.

Большинство записей имеет датировку, указание на географи-
ческую принадлежность и категорию сделавших их посетителей 
(например, «группа туристов из г. Севастополя»).

Подавляющее большинство записей посетителей из СССР было 
сделано на русском языке. Просмотрев десятки книг, содержащих 
тысячи записей на многих языках мира, автору удалось выявить 
лишь одну запись на украинском языке, датированную 14 января 
1975 г.: «Група туристів з України – м. Луцьк Волинської області 
глибоко вдячні нашим німецьким друзям за вшанування пам’яті ра-
дянських воїнів-визволителів від фашистського ярма» [3].

Основная смысловая линия записей – констатация высшей 
степени героизма советских воинов при выполнении ими истори-
ческой миссии уничтожения фашизма. «Мы, группа турис тов – 
трудящихся Николаевской обл. посетили музей-мемориал «Зе-
еловские высоты» и восхищены подвигом советских воинов, 
ос вободив ших народы мира от фашизма. Мы чтим память героев, 
от давших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, 
за свободу народов Европы» (19 декабря 1980 г.) [4].

Для большинства записей характерна тесная взаимосвязь со-
бытий прошлого с настоящим и будущим. «Мы, группа советских 
людей, посетили мемориал в Бухенвальде и в наших сердцах вновь 
острой болью всколыхнулись страшные преступления фашизма. 
Нынешняя администрация США зовет опять к «крестовому похо-
ду» против коммунизма. Мы вместе с нашими друзьями из стран 
социалистического содружества сделаем все, чтобы сорвать пре-
ступные замыслы против светлого будущего человечества» (29 мая 
1984 г.) [5].

В записях присутствует четкое разграничение образа друзей 
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(«не мецкие братья», «немецкие друзья») и врагов («фашистские 
мер завцы», «темные силы реакции»).

В целом можно констатировать, что все выявленные записи 
в книгах отзывов отражают не столько индивидуальную, сколь-
ко коллективную социальную память о событиях 1939–1945 гг. 
и служат ярким свидетельством «размытости» границ личного 
и общественного в сознании советского человека. Для них в пол-
ной мере характерны такие особенности исторической памяти, как 
социальная обусловленность, мифологичность, стереотипизация, 
иррациональность, склонность к символизму, образности и мета-
форичности [6:36–37]. В качестве перспективного направления 
для продолжения исследований по данной теме можно рассматри-
вать выявление и анализ записей в книгах отзывов мемориаль ных 
комплексов, расположенных на постсоветском пространстве [7], 
в первую очередь в Украине.
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In the article is characterized the meaning of records in books of visitors in 
the me morial museums of the East Germany (Buchenwald, the Seelow Heights, 
Ber lin-Karlshorst) left by the visitors from the USSR as a valuable source for the re-
con st ruction of soviet discourse on historical memory about the Second World War.

Key words: historical memory, memorial culture, book of visitors, the USSR, 
the GDR.
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УКРАЇНСЬКЕ АРХІВОЗНАВСТВО: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА-
УКОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
Розглянуто методологічну основу та основні напрями досліджень сучас-

ного українського архівознавства.
Ключові слова: архівознавство, архівна справа, методи дослідження, 

нау кові і соціальні потреби.

З відновленням державної незалежності України почався гли-
бинний процес реформування архівної системи, визначальними 
рисами якого є демократизація, децентралізація, відкритість, роз-
ширення доступу до архівної інформації, правове врегулювання 
усіх складових системи архівних установ, що сприяє забезпечен-
ню наукових і соціальних потреб суспільства.

Відродження національної науки, посилення її впливу на прак-
тику, узагальнення і творче використання як вітчизняної, так і сві-
тової архівної науки і практики – такі завдання виконує бага то ро ків 
головна архівна наукова інституція галузі. Глибокі теоретич ні та 
науково-прикладні дослідження в галузі архівознавства і докумен-
то знавства створюють сприятливі передумови для здійснення про-
г ре сивних перетворень в архівній справі.

Розвиток української архівістики на сучасному етапі харак-
те ри зує ться яскраво вираженими інтеграційними тенденціями ді-
я ль нос ті архівних установ, українських і закордонних вищих нав-
чальних закладів, академічних інститутів; розробленням ак туаль них 
питань архівної науки і практики, впровадженням нових тех но ло-
гій. Особливостями її розвитку стали також вироблення і реа лі-
за ція державної політики в галузі архівної справи, фор му вання 
Національного архівного фонду як складової частини вітчизняної 
і світової історико-культурної спадщини, чітке структурування ієрар-
хічної системи архівних установ, розширення їхніх функцій і пов-
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новажень, демократизація архівної справи, масове розсекречення 
ар хівної інформації, розширення доступу до архівних документів, 
по глиблення міжнародного співробітництва в галузі архівної спра-
ви, представлення архівних ресурсів у все світ ній мережі Інтернет, 
розвиток архівної науки й освіти.

Предметом архівознавства як наукової системи є тенденції та 
закономірності становлення й розвитку архівної справи, наукові 
засади експертизи цінності документів, організації документів 
Національного архівного фонду, архівного описування, створення 
довідкового апарату, зберігання та використання відомостей, що 
містяться в архівних документах.

Архівознавство стало наукою завдяки тому, що спирається 
на загальнонаукові й специфічні методи дослідження. Сукупність 
цих методів та основоположних принципів науковості, історизму, 
об’єк тивності, всебічності становить методологічну основу архі-
вознавства. 

Пріоритетним методом архівознавства є історичний, який 
разом з логічним та хронологічним уможливлює ґрунтовне 
дослідження витоків і розвитку архівної справи, виявлення ос-
новних етапів формування архівної системи, з’ясування внеску 
провідних архівістів в архівну науку і практику, аналіз впли-
ву конкретно-історичних чинників на стан і характер архівного 
будівництва.

Для забезпечення наукових і соціальних потреб суспільства не-
об хідно вивчення документів, що є одним із найважливіших завдань 
ар хівознавства та найчастіше опирається на методи історичного 
дже релознавства: наукової евристики, класифікації і критики дже-
рел, їх ідентифікації тощо. Крім того, в архівознавстві застосову-
ють методи соціологічних досліджень, статистично-математично-
го опрацювання матеріалів із застосуванням комп’ютерної техніки 
та новітніх інформаційних технологій.

Напрямами таких досліджень є:
– історія, теорія та методологія формування інформаційних 

середовищ взаємодії суб’єктів соціальної діяльності;
– соціально-комунікаційні технології позиціювання суб’єктів 

соціальної діяльності в суспільстві (зв’язки з громадськістю, ре-
клама, іміджмейкінг, бізнес-комунікації тощо);

– комунікаційний образ суб’єктів суспільних відносин;
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– використання засобів масової комунікації при здійсненні 
зв’яз ків із громадськістю;

– управління прикладними соціально-комунікаційними тех но-
логіями;

– організація діяльності служб та агенцій (зв’язків з гро мад-
ськіс тю, рекламних агенцій тощо);

– публічні зв’язки з державними структурами;
– соціальне проектування комунікаційної дійсності, реалізація 

соціально-технологічних програм;
– етичні й правові аспекти в системі прикладних соціально-

комунікаційних технологій;
– прикладні соціально-комунікаційні технології в управлінні 

проблемами й кризами;
– підготовка кадрів у галузі прикладних соціально-ко му ні-

каційних технологій, розроблення та впровадження нових про-
фесійних стандартів підготовки кадрів.

Національна академія державного управління при Президен-
то ві України у своїй діяльності забезпечує широке використання 
ар хівної інформації для задоволення наукових, соціальних, куль-
турних та інших потреб докторантів, аспірантів, слухачів, за без пе-
чен ня правового та соціального захисту працівників, здійс нення 
спів робітництва в галузі архівної справи.

Прикладом тісної співпраці є Міжнародна науково-практич-
на кон ференція: «Електронний документ: актуальні завдання та 
прак тичні впровадження» (жовтень 2012 р.), організаторами якої 
ви ступили Національна академія державного управління при Пре-
зидентові України, Державна архівна служба України, Ук ра їн ський 
науково-дослідний інститут архівної справи та документо знавства.
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Розглянуто погляди зарубіжних архівознавців і архівістів на проблеми 
фондової організації архівних документів у контексті тенденцій розвитку 
гуманітарного знання, архівної науки та архівної справи. 
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Розвиток зарубіжного архівознавства другої половини ХХ ст. 
позначений поступовим рухом до переосмислення своїх конкретно-
історичних питань, усталених науково-теоретичних і прикладних 
основ, змістовних дискусій навколо ключових категорій та понять. 
В їх числі – фундаментальне поняття архівістики – «архівний 
фонд», суттєве розширення проблематики досліджень, пов’язаних 
із провідними принципами та методами його організації, фор-
мування, забезпечення збереженості та інтелектуального досту-
пу. Чому ж почали виділятися ці моменти та викликали ін те-
лек туальну напругу? Адже у найзагальнішому вимірі архівісти 
на копичили продуктивний історичний досвід відносно визначен ня 
сутності цього поняття та укорінення в діяльності архівів осно-
воположних принципів класифікації документів фонду – «прин-
ципу поваги до фонду» (respect des fonds), «принципу поход-
жен ня» (провенієнцпринцип (Provenienzprinzip) [1:35; 2:121], які 
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базуються на загальних досягненнях теорії та методології архі во-
знавства [11:150–154].

Активізація рефлексії науковців і архівістів-практиків Захід-
ної Європи, Америки, Канади стала наслідком дії низки чинни-
ків – нових «викликів часу». Це – глобалізація соціокультурного 
просто ру, що призвела до порушення усталених історично сфор-
мованих меж культурної й національної ідентичності та спричинила 
своєрідний «шок» суспільства «перед викликом самобутності 
в умо вах відкритості» [3:167]; інформатизація (суттєве зростання 
обсягів інформації та швидкості її розповсюдження завдяки поя ві 
нових технологій і носіїв інформації найрізноманітнішого ха рак-
теру); зміна парадигми наукового знання впродовж ХХ ст.; пост-
модернізм, який, розглянувши питання про роль архівів у фор-
муванні та збереженні історичної пам’яті суспільства, поста вив 
під сумнів основоположні засади архівної науки, зокрема, що 
принцип походження архівних документів пов’язаний саме з їхнім 
утворювачем, а не корениться у мовному дискурсі чи в структурі 
документа; що архівісти є не упе редженими хранителями архів ної 
документальної спадщини.

Вказані реалії зачепили усталену практику архівів, традиції, 
ідеали, принципи, які беззастережно наслідували архівісти. Пев на 
річ, вони посилили увагу архівної спільноти до широкого спект-
ру проблем фондової організації архівних документальних комп-
лек сів та стимулювали науковий пошук шляхів їх вирішення на 
ос нові уважного аналізу інтелектуальних здобутків минулого, 
оновл ення архівознавства через опрацювання нових теорій, дос-
лід ницьких методів і технологій та акумуляції надбань інших на-
ук. У цьому контексті заслуговують на увагу праці фундаторів 
і провідних представників європейської архівної науки, Канади, 
США: Б. Дельма (Bruno Delmas), Л. Дюранті (Luciana Duranti), 
М. Дюшена (Michel Duchein), Т. Кука (Terry Cook), Е. Лодоліні (Elio 
Lodolini), Х. Макніл (Heather Macneil), Д. Тамблє (Donato Tamb-
le). Які ж послання направили ці знані автори до «Вавилонської 
вежі архівістів» з її розгалуженою географією країн, багатством 
мов, національних традицій архівної та інтелектуальної культури, 
прагнучи порозуміння, єднання зусиль і напрацювань для окрес-
лен ня підходів за принципом «виклик – відповідь»? 

Базовою характеристикою нового підходу є визнання ними, 
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що статус і роль архівознавства в сучасному світі націлює ар-
хівістів уважно проаналізувати засади своєї дисципліни та всієї 
практики. Постмодернізм не став єдиною причиною переосмис-остмодернізм не став єдиною причиною переосмис-
лення «основних заповідей» архівної науки. Потреба у цьому зу-
мовлена процесами глобалізації та інформатизації суспільства, 
суттєвими змінами в його документуванні, виникненням нових 
видів документів і носіїв інформації, актуалізацією забезпечення 
інтелектуального доступу до архівної інформації та тією роллю, 
яку виконують архіви у вирішенні цих проблем. Нові комунікаційні 
системи радикально трансформують простір і час, фундаментальні 
виміри життя окремої людини й суспільства в цілому. Починаючи 
з кінця ХХ ст., відбувається зміна архівної парадигми і в новому 
ХХІ ст. її інтенсивність буде наростати та становитиме «виклик» 
мисленню і праці архівістів. Ці реалії формують основу для ново-
го сприйняття у суспільстві архівних документів, архівів та самої 
професії архівіста. 

Зміна архівної парадигми націлює архівістів не тільки іден-
ти фікувати себе як хранителів документальної спадщини, а й ус-
відомити виняткову важливість власної участі в історичному 
про цесі, утверджувати та поглиблювати свою активну роль у фор-
му ванні суспільної пам’яті людства. Вони повинні розуміти свої 
ідеї, методологію та стратегії у поняттях і термінах, що постійно 
роз виваються й адаптуються до появи нових видів документів 
і но сіїв інформації, до стрімких змін у діяльності державних і при-
ватних структур, що їх утворюють, до трансформацій в їхньому 
менеджменті, системі документотворення, професійній культурі. 
При цьому необхідно враховувати потреби користувачів архівної 
інформації, а також правові, соціальні, культурні, тех нологічні 
тенденції сучасного поступу суспільства. Треба максимально на-
близити архіви до людей, заохочувати їх приходити й користува-
тись ними, виховувати в них таким чином розуміння ідентичності, 
відчуття власної причетності до історії та культури своєї країни. 
Архіви є священною публічною інституцією збереження суспільної 
пам'яті людства, яка має бути широко доступною [4:25–31; 8:5–17; 
14:99–100]. 

Місце і роль інформаційних технологій та електронних до-
кументів у архівній справі потребують теоретичного осмислен-
ня. Це, зокрема, особливості інтелектуальної та фізичної при-
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роди електронного документа, який став істотним конкурентом 
традиційній концепції фондів, також аналіз методів його експерти-
зи цінності, описування, зберігання у контексті міграцій та забез-
печення автентичності. При цьому класичні принципи та концепції 
архівної науки залишаються основоположними, оскільки вносять 
об'єктивність в архівні дослідження та документальні контексти, 
надаючи їм «вищої наукової якості» [5:7–27; 6:328–344].

Робота архівістів з електронними документами стає все ак тив-
нішою і вагомішою, втім, з іншого боку, втрачається контроль над 
доступом до них. Тому ар хі віс ти повинні перейти від аналізу влас-
тивостей і характеристик до ку мен тів до аналізу технологій їх ство-
рення. Важливе значення при цьо му матиме не тільки опти маль-
ний вибір програмного забезпечення, а й наявність взає мозв’язку 
ар хівних тех но ло гій – обліку, описування, ка та логізації тощо.

«Принцип походження» у сучасному світі електронних ін фор-
маційних ресурсів, локальних баз даних, систем електронного офі-
су, гіпермедійних документів став гнучким. Він фіксує широкий діа-
па зон документів, які за своєю тематикою відображають не тільки 
іс торію становлення, функції, компетенцію, підпорядкованість 
їх нього утворювача, а й його рухливі, багатоаспектні зв’язки 
з со ціо культурним середовищем, організаційну та управлінську 
куль туру, людські взаємовідносини, тобто контекст. Відтак, є все 
більш пов’язаним із функціями та багатогранною діяльністю ут во-
рювача документів. На думку Т.  Кука, архівний фонд являє собою 
«інтелектуальну конструкцію», «концептуальну цілісність» і ві-
дображає органічний процес, у ході якого фондоутворювач аку му-
лює документи, що мають між собою природну єдність, зас но вану 
на спільності функцій та формах використання [9:24–37; 10:33].

Архівісти повинні залишатися прибічниками основоположних 
засад своєї науки («принцип поваги до фонду», «принцип поход-
ження», контекст, еволюція, порядок документів) [7:66; 12:201–
204], але надати їм сучасного імпульсу, продукувати креативні ідеї, 
поєднуючи їх із моральними чинниками, відповідальністю за нове 
знання й технології: «Системи, мережі, як і слово «інформація» – 
порожні слова, ... якщо ми не можемо наділити їх значенням, яко-
го вони набувають у контексті архівних принципів» [13:8]. По-
гляд на архіви формується під впливом цілей, результатів архівної 
діяльності, принципів організації архівних документів, істотно за-
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лежить від за безпечення цілісності первісної структури архівного 
фон ду, що склалася історично. Основний принцип, на якому має 
ба зу ва тися архівна професія, це – «повага до фонду» [12:211–212; 
13:16].
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ISSUES OF FOND DOCUMENTS ARRANGEMENT IN THE FOREIGN 
ARCHIVAL SCIENCE OF THE SECOND HALF OF 20 – THE 

BEGINNING OF 21 CENTURY: THE HISTORIOGRAPHICAL ASPECT

In the article are highlighted the views of foreign archival scientists and ar-
chivists on the issues of fond arrangement of the archival documents within the 
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context of development of humanitarian knowledge, archival science and archival 
affairs. 

Key words: archival science, paradigm, archives, archival fond, principle of 
provenance, postmodernismm, social memory.

Эва Росовска

В МИРЕ КАТУШЕК И РОЛИКОВ
Висвітлено питання, пов’язані з аудіовізуальними колекціями, що знахо-

дяться поза головним напрямом комплектування великих телевізійних, радіо- 
та кіноархівів, визначено категорії таких колекцій.

Ключові слова: аудіовізуальна спадщина, аудіовізуальні колекції, ком-
плектування.

Термин «аудиовизуальное наследие» очень часто рассматри-
вается в контексте кинематографического наследия или мультиме-
дийной и аудиовизуальной продукции. Однако, эта точка зрения не 
должна являться решающей для всего богатства аудиовизуального 
наследия, находившегося вне главного направления кино- и аудио-
производства, и не должна обозначать отсутствие заинтересован-
ности и поддержки для этих «нишевых» коллекций со стороны 
профессиональных архивных служб.

Ценность «нишевых» коллекций очень часто относится к кате-
гории культурного наследия на локальном или региональном уров-
не и является важным для определенной общественности, группы 
пользователей либо исследователей. То обстоятельство, что эти 
материалы касаются небольшой общественной или профессио-
нальной группы, не должно уменьшать их научного значения. Они 
представляют собой большую разновидность тематики, к которой 
относятся, физических носителей, а также степени использования 
для научных целей.

Среди аудиовизуальных коллекций, находившихся вне главно-
го направления комплектования больших телевизионных, радио- 
и фильмовых архивов, можно выделить несколько категорий.

Первая категория (самая многочисленная) – это профессио-
нальные фоно- и аудиовизуальные архивы, местные и региональ-
ные, специализирующиеся на комплектовании одного, определен-
ного типа музыкального или театрального творчества, наследия 
одного автора либо определенного вида искусства. Речь идет об 
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архивах музыкальных и театральных школ и вузов, театров и фи-
лармоний, специализированных музеях и библиотеках. 

Ко второй категории принадлежат городские и региональные 
архивы, которые хранят фоно- и видеофонды локальных радио- 
и телестанций, коллекции так называемой «oral history», интервью 
с видными деятелями, звукозаписи встреч (например, заседаний 
местных органов), документы эдукационного характера, записи 
местных диалектов и т. п.

Фонды научно-исследовательских учреждений (институтов, 
центров) – это, прежде всего, коллекции научной документации, 
образовавшейся в результате определенных исследований и про-
грамм, в ходе которых фоно- и видеопленки использовались как 
форма документирования. К этой категории можно отнести лич-
ные коллекции ученых в таких научных дисциплинах как этногра-
фия, лингвистика, археология, культурология, а также психология, 
педагогика либо журналистика.

Коллекции, хранящиеся в публичных библиотеках и музеях, – 
это, прежде всего, разного вида «медиатеки», «видеотеки», «фо-
нотеки» и «фильмотеки», в состав которых входят как материалы 
уникальные, так и многотиражные. Часть библиотек, однако, не 
имеет специализированных отделений и собирает аудиовизуаль-
ные материалы лишь как дополнение к их бумажным фондам. Са-
мая ценная часть таких фондов – это материалы «oral history».

Особенностью большинства этих коллекций является факт, 
что они хранятся в «текстовой» среде, как дополнение к традици-
онным фондам, в результате чего они лишены профессиональной 
архивной охраны. Доступность этих материалов в значительной 
степени зависит от наличия устаревших воспроизводителей и не-
соответствующего справочного аппарата, что сильно затрудняет 
поиск и их использование для исторических исследований.

Eva Rosovska
IN THE WORLD OF COILS AND ROLLS

The article concerns the audiovisual collections, which are outside the 
main focus of completing major television, radio and film archives, determines 
categories of such collections.

Key words: audiovisual heritage, audiovisual collection, completing.
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Катерина Селіверстова

ПІДГОТОВКА ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ 
В АРХІВНІЙ ГАЛУЗІ

Про укладання перших національних словників архівної термінології: 
тлумачного (понад 800 термінів) і перекладного (понад 1,5 тис. українських 
термінів-однословів і термінів-словосполучень та приблизно така сама кіль-
кість – англійських). 

Ключові слова: архівна термінологія, національний тлумачний словник, 
українсько-англійський термінологічний словник, англійсько-український 
термінологічний словник

«…І тлумачний і перекладний словники 
розкривають семантику слів певної мови, тільки  

перший робить це засобами тієї  
самої мови, другий – засобами  

іншої мови» [1:140]

Активна розбудова українських терміносистем припадає на 
дру гу пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Особливо плідними для створення 
слов ників стали роки незалежності, упродовж яких побачило світ 
по над 600 словників у різних регіонах України (з виданих в Україні 
800 різ нопрофільних словників, починаючи з 1920-х рр.) [2:9].

Робота над словником «Архівістика» [3], першим словни-
ком вітчизняної архівної термінології, також припадає на період 
словникового буму 1990-х рр., обумовленого практичними потре-
бами забезпечити нормативною, кодифікованою термінологією 
державотворення, навчальний процес, пресу, видавництва, радіо, 
телебачення. З огляду на те, що українська термінологія упродовж 
десятиліть перебувала на периферійних позиціях, для обгово-
рення її проблем було започатковано проведення в Українському 
науково-дослідному інституті архівної справи та документознав-
ства (далі – УНДІАСД) термінологічних семінарів, що допомог-
ли в упорядкуванні української архівної терміносистеми, а також 
сприяли залученню до термінотворення викладачів вищої школи, 
фахівців-лексикографів, практиків архівної справи. 

Проблема адаптації до міжнародної архівної термінології та 
робота над впровадженням у вітчизняну практику міжнародних 
стандартів зробила особливо відчутною відсутність перекладних 
словників. Науковці УНДІАСД змушені були впритул зайняти-
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ся пошуком українських відповідників для іншомовних термінів, 
і першим кроком у цьому напрямку була робота автора над пере-
кладом з англійської проекту Загального міжнародного стандарту 
архівного описання ISAD(G)-94 та його оприлюднення у 1997 р. 
У 2005–2006 рр. зусиллями науковців і практиків галузі були впер-
ше створені національні термінологічні стандарти [4]. 

2010 р. розпочалася підготовка галузевого українсько-анг лій-
ського термінологічного словника – першого українського ін шо-
мов ного словника з архівної справи. Інститут ініціював колективне 
об говорення науково-методологічних питань створення словника, 
виставивши на веб-сайті Інституту реєстр словника і запропону-
вавши всім бажаючим взяти участь в обговоренні концепції слов-
ника за «круглим столом». 

«Круглий стіл» відбувся у травні 2011 р. за участю керівників 
центральних державних архівів України, фахівців споріднених 
наукових установ, викладачів спеціальних дисциплін профільних 
кафедр вишів, наукових співробітників Інституту української 
мови НАН України, національних бібліотек тощо. Предметом 
обговорення-дискусії стала доповідь автора тез про кон цеп цію 
Словника, а також його реєстр. Учасниками висловлено низку 
про по зицій щодо виключення з переліку застарілих термінів і ві-
доб раження в реєстрі нових понять, які з’явилися останнім часом 
і увійшли до міжнародних стандартів; відбувся обмін досвідом 
лексикографічної термінознавчої роботи в інших галузях науки; 
прослухано консультацію фахівців з Інституту української мови 
НАН України з методики укладання термінологічних словників. 
З огляду на класифікацію словників (за тематичним обсягом: 
поліфункціональні, багатогалузеві, галузеві, вузькоспеціальні; при-
значенням – тлумачні, перекладні, тлумачно-перекладні, навчальні, 
енциклопедичні, інформаційні; обсягом – повні, короткі, словники-
мінімуми тощо [5:88], було уточнено тип створюваного словника 
як короткого перекладного двомовного, спеціального нормативно-
довідкового.

Перекладні словники належать до найпоширенішого типу, ре-
презентують склад термінів галузі, впливають на мовну компетенцію 
фахівців, зумовлюють оновлення галузевих термінологій, а та-
кож роблять доступними наукові джерела інформації, сприяючи 
порозумінню між носіями різних мов та поглибленому вивченню 
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використаних у словнику мов. Порівняно з усталеною методи-
кою укладання перекладних словників, у роботі над спеціальним 
виявилися деякі особливості: у реєстрі переважають терміни-
словосполучення, а не терміни-однослови; значно більше функцій 
виконує система посилань (посилання «див. також», «див. ще» 
разом із тематичними групами термінів допомагають представити 
структуру галузі, сприяючи вивченню іншомовної термінології). 
Словник буде видано у поточному році.
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COMPOSITION OF TERMINOLOGICAL DICTIONARIES
IN ARCHIVAL BRANCH

On the composition of the first national dictionaries for archival terminology: 
explanatory dictionary (over 800 terms) and translation dictionary (over 1500 
Ukrainian terms and approximately the same number of English ones).

Key words: archival terminology, national explanatory dictionary, Ukrainian-
English terminological dictionary, English- Ukrainian terminological dictionary.

Оксана Січова

АРХІВНИЙ ФОНД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА

Проаналізовано особливості формування та структури Архівного фонду 
НАН України та довідкового апарату до нього.

Ключові слова: Національна академія наук України, архівний фонд, 
довідковий апарат, опис, путівник.
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Архівний фонд Національної академії наук України (далі – АФ 
НАН України) є унікальним інформаційним джерелом з історії на-
уки та культури України, наукової і творчої діяльності її видатних 
представників.

Документальні ресурси фонду дають можливість дослідити 
процеси організації, проведення, координації та виконання науко-
вих досліджень вищою державною науковою організацією – НАН 
України з фундаментальних і прикладних проблем природничих, 
технічних і соціогуманітарних наук, простежити посилення впливу 
на інноваційний розвиток економіки, освіти і культури в Україні. 

Аналіз особливостей формування та структури АФ НАН Ук-
раїни частково висвітлений у роботах О. І. Путра, Л. М. Яременко, 
В. А. Кучмаренко [1].

АФ НАН України складається із документів, що утворилися 
в результаті діяльності Президії та Відділень НАН України, ор-
ганізацій, які існують або існували в системі НАН України, ор га-
нізацій-попередників НАН України та її установ, а також громадсь-
ких організацій при установах НАН України; документів особового 
походження видатних вчених НАН України, які проживають 
в Україні та поза її межами; страхового фонду копій та фонду ко-
ристування унікальними та особливо цінними документами. Уста-
нови НАН України – це, передусім, науково-дослідні інститути та 
прирівняні до них наукові установи (обсерваторії, ботанічні са ди, 
заповідники, бібліотеки тощо), поряд з ними до фондоутворюва чів 
АФ НАН України відносяться підприємства, що створюються для 
забезпечення наукової діяльності інститутів (спеціальні та дослід ні 
конструкторсько-технологічні бюро; дослідні та експерименталь ні 
заводи, підприємства і виробництва; обчислювальні, науково-ін-
женерні, міжгалузеві наукові центри тощо), документи яких фор-
муються в самостійні фонди [2]. 

На відміну від фондоутворювачів структура фондоутримувачів 
АФ НАН України значно простіша. В НАН України існує шість 
архівних підрозділів, що мають право постійного зберігання до ку-
ментів. Головним архівним підрозділом у НАН України є Інститут 
ар хівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського, який здійснює постійне зберігання всіх видів документів 
АФ НАН України. Зберігання окремих видів документів, що від-
кла лися в установах у процесі їх науково-дослідної діяльності (до-
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ку менти особового походження, колекційні фонди), здійснюють 
постійно: Інститут рукопису Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського; Відділ рукописів Львівської національної 
наукової бібліотеки імені Василя Стефаника; Відділ рукописних 
фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Від-
діл фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології ім. М. Т. Рильського; Науковий архів Інституту 
археології НАН України. Окремі документи з постійним строком 
зберігання відкладаються і зберігаються також у музеях та музей-
них кімнатах установ НАН України [3:34–35].

Облік і зберігання документів АФ НАН України організовується 
за фондами, колекціями, одиницями зберігання (справами) та ок-
ре мими документами. Головною умовою забезпечення установ, 
ор ганізацій, дослідників і пересічних громадян повноцінною рет-
ро спективною інформацією є існування довідкового апарату до 
до кументів Архівного фонду НАН України. 

Склад довідкового апарату архіву установи НАН України виз-
на чається складом і змістом документів, характером і завданнями 
пошуку та інтенсивністю використання документів.

Склад довідкового апарату рукописних відділів із постійним 
строком зберігання в силу особливостей, що виникли в процесі 
іс то рич ного розвитку, відрізняється від загальноприйнятого 
в дер жав них ар хівах. У переважній більшості це: алфавітні, хро-
но ло гічні, систематичні, жанрові, іменні, географічні катало-
ги, ін вентарні книги, картотека, покажчики по окремих фондах; 
остан нім часом на зміну інвентарним книгам приходять архівні 
опи си. Національ на бібліотека України імені В. І. Вернадського, 
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Інститут мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського розробили 
путівники по особових фондах, що зберігаються у їхніх наукових 
архівах [4].

Основним елементом довідкового апарату в установах НАН 
Ук раїни є опис архівних документів. Опис – це архівний довід-
ник, призначений для розкриття змісту справ та закріплення сис-
тематизації документів у межах архівного фонду, їх обліку та забез-
пез печення пошуку справ. Основні принципи формування описів 
викладені в розроблених спеціалістами ІА НБУВ «Методичних 
рекомендаціях щодо складання описів на документацію Архівного 
фонду НАН України в установах НАН України» [5:64–75].
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Тривалий час єдиним джерелом інформації про склад архівних 
фондів установ НАН України слугували описи, історичні довідки 
до фондів, частково картотеки до документів та поодинокі пуб лі-
кації. У 2007 р., за результатами вивчення і аналізу описів та іс то-
ричних довідок до документів архівних фондів установ, до друку 
підготовлене видання «Архівні фонди установ Національної ака-
де мії наук України. Путівник» [6].
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МАСОВІ ДЖЕРЕЛА  
ЯК ОБ’ЄКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Висвітлено в історичному ракурсі розвиток наукової думки щодо ознак 
масових джерел як такими, що є частиною історичних джерел. Порушено 
проблемні питання дослідження масових джерел.

Ключові слова: масові джерела, історичні джерела, соціально значущі 
документи, документи з особового складу.

Масовими є джерела, що характеризують такі об’єкти 
дійсності, які утворюють певні суспільні системи разом із 
суспільними структурами.

Активне дослідження масових джерел припало на радянську 
добу, особливо на 1960−1980-і рр. Найвідомішими вченими у цій 
галузі (чл.-кор. АН СРСР І. Ковальченко, проф. Б. Литвак) було 
запропоновано певну систему ознак масових джерел, серед яких 
домінуючими є: ординарність обставин виникнення; однорідність, 
аналогічність або повторюваність змісту; типовість форми, яка 
тяжіє до стандартизації [2]. Такі ознаки притаманні і соціально зна-
чущим документам: особовим карткам, трудовим книжкам тощо. 

Позиції двох відомих джерелознавців різнились при визначенні 
сутності поняття «масове джерело». Б. Литвак відштовхувався від 
обставин, за яких основну увагу приділено походженню, змісту 
документної інформації, яка є первинною і має історичну цінність. 
Професор не вбачав за необхідне досліджувати масові джерела 
з точки зору статистики [2].

І. Ковальченко вважає, що сутність масових джерел ширша. 
Академік ставить на перший план не природу походження масових 
джерел (хоча не виключає її у принципі), а їх особливості і функції. 
Крім того, на противагу думці його опонента, вони мають підлягати 
статистичному аналізу [3: 72]. Фактично, Б. Литвак зі своїми по-
глядами не «йшов у ногу» з тогочасними ідейно-партійними прин-
ципами, оскільки навіть К. Маркс вважав, що «наука лише тоді 
досягає досконалості, коли їй вдається користуватися математи-
кою».
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Професор В. Дробіжев підтримує позицію І. Ковальченка 
щодо статистичного аналізу саме документів з особового складу. 
Підкреслюючи важливість такого аналізу, він відносить на передній 
план не долю окремо взятого працівника, а склад аппарату, де він 
працює, у цілому [4: 145]. Його колега, професор Г. Туркан вважав 
перспективним дослідження масових джерел, відносячи також до 
їх складу листування і документи особового походження загалом, 
відзначав, що використання математики – свідоцтво високого рівня 
розвитку історичної науки, її понятійного апарату [5: 10].

Результатом активного вивчення масових джерел був за-
хист у 1985 р. кандидатської дисертації В. Сидорової (науковий 
керівник – проф. Т. В. Кузнєцова), присвяченої природі документів 
з особового складу. Авторка підтримує позицію проф. Б. Литвака, 
вказуючи не те, що «особові справи віднесені історичною наукою 
до категорії масових джерел» [6: 7]. Треба відзначити, що проф. 
Б. Литвак, користуючись політичним моментом «перебудови», 
знову повертається до дискурсу визначення досліджуваного нами 
поняття, уміло доводячи свою позицію навіть статистичним фак-
тажем, і не критикуючи своїх опонентів [7: 6–11].

Після розпаду СРСР (1991 р.) на сторінках російського фахово-
го журналу «Вестник архивиста» було порушено ряд проблемних 
питань щодо співіснування джерелознавства та архівознавства, 
а також користування соціально важливими документами 
в архівних установах [8: 5–6, 8]. Зокрема, чл.-кор. Російської АН 
В. Козлов робить спробу глибокого аналізу співвідношення понять 
«архівний документ» і «масове джерело» [9: 31–32].

Таким чином, на сьогодні у сучасних наукових українських 
школах джерелознавців та архівістів до кінця не з’ясовано, у чому 
полягає спільність та відмінність цих понять. У чому є важливість 
їх дослідження? З періоду отримання Україною незалежності ми 
не знаємо жодного теоретичного наукового дослідження, присвя-
ченого переосмисленню природи існування масових джерел.
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MASS SOURCES AS THE OBJECT FOR SPECIAL RESEARCH

The report resumes the development of the scientific thought on the features 
of the mass sources in the historical perspective. There are raised the problem 
issues on the research of the mass sources.

Key words: mass sources, historic sources, socially important documents, 
personnel documents.

Люція Тупчієнко-Кадирова

ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА: ВІД ПОДІЇ  
ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ

Позначення змісту джерел більшою кількістю пошукових ознак дасть 
мож ливість вводити зміст джерел в інформаційний обіг. До назви, ключових 
слів, індексів УДК і ББК, персони, географічного місця, факту слід додати 
тво ри, події творчого, професійного, особистого життя, оцінки персон, тво-
рів, подій.

Ключові слова: пошукові ознаки, введення в інформаційний обіг, модель 
музичної культури. 

Сучасний інтерес до історії (до «меморативних об’єктів») по-
яснюється прагненням до збалансованого розвитку в період пе-
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рехідної стадії трансформації культури, коли пам’ять і спадщина 
виступають одночасно константами, універсаліями культури і ак-
тивними соціальними трансформерами, уберігаючи культуру від 
розпаду [1:27–29]. Питання створення, поповнення і ефективного 
використання інформаційних ресурсів суспільства залишається 
актуальним.

Архівознавство і джерелознавство, маючи власні об’єкт, пред-
мет, мету й завдання, мають, звичайно, спільне й відмінне між 
собою. Об’єктом архівознавства є архівні документи й архіви. 
Об’єктом джерелознавства є пам’ятки історії та культури, у т. ч. 
документальні джерела. Отже, те, що є спільного між ними – це 
документна частина: архівні документи та документальні джерела. 
Головна мета архівознавства відносно документів – їх збереження 
і сигнальне повідомлення про їх існування, місце зберігання й зміст. 
Із їхнього змісту для науково-довідкового апарату відбираються 
історичні факти й теми, персони, заклади й організації, географіч ні 
місця. Отже, науково-довідковий апарат архівів вводить докумен-
ти в джерелознавче коло, коли допомагає реалізувати евристичний 
етап наукового дослідження. Однак, оскільки архіви зберігають, 
а історики досліджують особові фонди діячів науки, мистецтва 
тощо, в архівних каталогах не відображаються такі важливі сто-
рони життя як особисте, такі важливі прояви творчого життя як 
процеси (наприклад, від задуму твору до створення, редагування 
й публікації), такі важливі характеристики подій, персон, творів 
тощо як оцінки, які часто висловлюються щиро і емоційно.

Мета джерелознавчого дослідження – з’ясувати всі факти, що 
їх містить джерело та співвіднести з контекстом: з іншими доку-
ментами, історичними дослідженнями, інформаційно-культурним 
середовищем у цілому, в якому ці документи виникли й побуту-
вали. У цьому збільшенні інформації-знання й полягає основна 
відмінність між двома галузями. Джерелознавчий аналіз вводить 
документи в науковий обіг.

Якщо джерела публікуються, тоді в інформаційний обіг 
(йдеть ся про доступність в інформаційних мережах) потрапляють 
ключо ві слова (КС) як формалізовані пошукові ознаки. Але во ни 
позначають зміст всієї статті 5–7-ма предметами-темами, вклю-
чаючи наз ви галузей. Зміст також можуть позначати індекси УДК 
і/або ББК, але, поки не реалізований пошук за алфавітно-пред мет-
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ним покажчи ком до них, індекси пошукову функцію не викону-
ють [2]. Крім того, зміст конк ретного джерела і коментарі до ньо-
го часто не вписують ся у загальний пошуковий образ документа, 
який утворюють УДК, КС, Генеральна схема систематизації і 
в яких реалізований «тематико-галузевий принцип класифікації 
до кументної інформації» [3]. Отже, постає питання про введен ня 
документної інформації джерел не тільки в науковий, але й в ін-
фор маційний обіг, позначен ня їхнього змісту більшою кількістю 
ознак.

Пропонується введення цих ознак, виходячи з моделюван-
ня контексту, в якому відбулися події, які потім були відображені 
в документах-джерелах. Універсальних моделей для всіх докумен-
тальних комплексів, на наш погляд, не існує. Для документальних 
комплексів композитора і музиканта-виконавця, наприклад, таким 
контекстом є модель музичної культури відповідного часового 
періоду і просторового розташування. 

Так, для середини і другої половини ХХ ст. можна запропону-
вати такі додаткові ознаки позначення змісту [4] (тут перелічують-
ся узагальнені, які можна конкретизувати по кожному документу). 
Основні об’єкти: музичні твори як поєднання змісту (емоційні 
стани і процеси, вольові спрямування, художні музичні думки, 
наочні образи реальних явищ) і форми (система музичних зву чань). 
Додаткові об’єкти: жанри, стилі, традиції, в яких поєднуються 
зміст і музична форма певної етнічної освіти в певний часовий 
період. Основні суб’єкти: автор (композитор), виконавець, слу-
хач. Додаткові суб’єкти: розповсюджувачі і пропагандисти му-
зики; музикознавці; педагоги; організатори музичної діяльності. 
Основні процеси музичної діяльності: створення (твору або іншого 
об’єкта), виконання, слухання-сприйняття. Додаткові процеси: по-
ширення й пропаганда музики; наукове дослідження і критика (му-
зикознавство), у т. ч. оцінка; підготовка кадрів (навчання), історія. 
Етнічний і географічний ознаки, характеристики і оцінки 
суб’єкта, об’єкта, процесу. Організаційно-управлінська струк-
тура МК, що включає: нормативно-правову базу, державні орга-
ни управління, різні установи, державні і громадські організації. 
Кожен процес в МК має свої спеціалізовані установи. Компози-
тори, в основному, створювали твори в домашніх умовах, але бу-
ли і спеціалізовані будинки для працівників мистецтв: Будинки 
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літераторів, композиторів. Виконання відбувається в концертних 
залах, філармоніях, театрах опери і балету, клубах, студіях звуко-
запису і т. д. Поширення і пропаганда музики включає видавниц-
тва, лекторії, інші засоби масової інформації (теле-, радіомовлення 
тощо). Наукове дослідження включає наукові установи – інститути, 
навчальні заклади. Установи або соціальні інститути підготовки 
кадрів: музичні школи, училища, консерваторії і інститути ми-
стецтв, аспірантуру тощо.

Крім того, модель МК і її документи не існували поза сус піль-
ст вом, тому важливо крім подій творчого і професійного життя ви-
ді ляти події особистого життя, оскільки вони також надають певну 
ці каву для істориків інформацію.

Ці додаткові пошукові ознаки заповнюються конкретними 
подіями з текстів документів. Таким чином, документна інформація 
вводиться в інформаційний обіг, потрапляючи в інформаційне се-
редовище в більш структурованому виді, який дозволяє більш точ-
но і за багатьма аспектами здійснювати пошук, а сама інформація 
в більшій мірі використовується в інших дослідженнях.
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Liutsiya Tupchiienko-Kadyrova

HISTORICAL SOURCES:
FROM EVENT TO INFORMATIVE RESOURCE

Designating the content of documentary sources with greater amount of 
access points enables introduction of source content to the informative appeal. To 
the name, keywords, index of UDC, a person, geographical place, a fact it follows 
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to add works, events of the creative, professional, personal life, estimation of 
persons, works, and events.

Key words: searching signs, introduction to the informative appeal, a model 
of musical culture.

Сергій Цигульський

СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ 
МАЛОРОСІЙСЬКОГО КОЗАЦТВА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

На основі наявних статистичних даних зроблено спробу ви зна чи ти їх 
можливості у питанні дослідження різноманітних аспектів історії ма ло ро-
сійського козацтва як соціальної групи населення Лівобережної України в ім-
пер ський період.

Ключові слова: малоросійське козацтво, статистика, ревізії, переписи, 
ок ладні книги.

На теренах Лівобережної України за часів Російської імперії 
про живала група населення, представники якої були нащадками 
реєст рових козаків Гетьманщини, й іменувалася вона мало ро сій-
ським козацтвом. До тогочасних статистичних джерел з вивчення 
історії малоросійських козаків належать різноманітні матеріали 
ревізій, описів (губерній, міст), повітових окладних книг, подвірних 
і поземельних переписів тощо.

Завдяки доступним для нас тогочасним статистичним даним, 
ми маємо змогу дослідити важливі аспекти історії, а також про-
цеси, що відбувалися в середовищі малоросійського козацтва про-
тягом ХІХ – початку ХХ ст., а саме: 1) проаналізувати динаміку 
приросту населення стану; 2) окреслити проблему зміни відносної 
частки придатних до господарювання земель на особу та інше.

Задля створення повноцінної картини окреслених проблем 
потрібно використовувати наявні статистичні дані у хронологічній 
послідовності. Щодо питання динаміки зміни чисельності козацтва 
на початок та в першій половині ХІХ ст., стануть у пригоді матеріали 
загальноросійських ревізій (1782, 1794–1795, 1811, 1815–1816, 
1833–1835, 1850, 1857–1858), де за переписом вносилися відомості 
про чисельність «душ» податних станів. На основі даних ревізій 
ство рювалася картина чисельності народонаселення імперії [1; 2]. 
До кументальні дані про кількість козаків Лівобережної України 
обох статей містяться у «Топографічному описі Малоросійської 
губернії 1798–1800 рр.» [3:30]. У цьому документі знаходиться 
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цінна інформація про аспекти соціально-економічного життя того-
часного населення. 

У другій половині ХІХ ст. статистичні джерела набувають по-
всюдного характеру. 1835 р. починають свою роботу Чернігівський 
та Полтавський губернські статистичні комітети. Саме на основі 
їхньої діяльності базувалася уся місцева статистична періодика 
(«адрес-календари», «памятные книжки» тощо). Завдяки їй ми 
маємо змогу дослідити питому вагу та чисельність представників 
малоросійського козацтва протягом середини та другої половини 
XIX ст. [4:322–330; 5:2–25; 6:201–228]. Унікальним статистичним 
джерелом є «Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 г.», де вказувалися основні дані про приналежність 
до певного стану, віросповідання, професії тогочасного населен-
ня. У Т. 23 зазначається інформація про Полтавську, а у Т. 48 – 
про Чернігівську губернії [7; 8]. В останні роки існування імперії 
інформація про чисельність та розселення стану містилася, на-
приклад, у «Статистическом справочнике по Полтавской губер-
нии на 1918–1919 гг.» [9:4,12]. Важливим джерелом дослідження 
історії малоросійських козаків були матеріали земської статисти-
ки, оскільки вони охоплювали коло питань не лише чисельності та 
складу населення, а й проблеми землеволодіння тощо.

Через постійне зростання чисельності групи населення мало-
ро сійських козаків поступово загострювалося земельне питання, 
ос кільки кількість землі, придатної до господарювання, зали-
шалася однаковою, через що її питома вага постійно зменшува-
лася. Дослідити цей процес допомагають різноманітні зведені 
й опубліковані статистичні дані. Наприклад, «Историческое обо-
зрение пятидесятилетней деятельности министерства государст-
вен ных имуществ 1837–1887. Часть 2; Попечительство. Поземель-
ное устройство» вбирає у себе важливий пласт інформації про 
землеустрій та народонаселення стану державних селян (мало ро-
сій ських козаків зокрема) у ХІХ ст. на основі багатьох статистич-
них джерел (ревізій, описів тощо) [10].

Важко переоцінити важливість поземельних переписів 1877, 
1887 та 1905 рр. задля дослідження земельного питання у се-
ре довищі малоросійських козаків. На основі переписів 1877 та 
1905 рр. ми маємо змогу проаналізувати динаміку землеволодіння 
різних станів протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
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«Статистика землевладения 1905 г», складена на основі цих пе-
ре писів й видана у 1907 р., окреслює загальну картину стану 
землеволодіння по всій імперії в цілому, а томи № 47 і 48 – Чер ні-
гів ської та Полтавської губерній зокрема [11; 12]. В останні роки 
Ро сійської імперії проводилися сільськогосподарські переписи 
1916 та 1917 рр. Дані переписи дають нам точну статистичну кар-
тину щодо загальної кількості угідь по категоріях населення, їхніх 
відносних часток щодо питомої ваги господарств у десятинах 
землі по губерніях [9:46].

Важливим джерелом дослідження питання землеволодіння 
малоросійських козаків є праці місцевих земських органів та стати-
стичних губернських комітетів, що на основі різноманітних даних 
(повітових окладних книг тощо) надавали детальну інформацію 
по повітах і губерніях про загальну чисельність земельних угідь 
різних станів, відносну кількість господарств за розмірами різ-
них категорій населення [13:21,108; 4:322–330; 14:136–137]. На 
ос нові цих даних по окремих місцевостях ареалу проживання 
малоросійських козаків ми маємо змогу відтворити загальну ха-
рактерну картину усього регіону. 
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STATISTICAL SOURCES FOR RESEARCHING THE HISTORY  
OF MALOROSSIAN COSSACKS OF XIX – EARLY XX CENTURIES

Basing on the available statistical data, has been made an attempt to determine 
their importance in studying various aspects in the history of Malorossian Cossacks 
as a social group of the Left-Bank Ukraine in the imperial period.
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books.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ  
ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ

Проаналізовано взаємозв’язок між організаційною структурою архіву та 
ефективністю виконання ним соціальних функцій. Обґрунтовано можливі ва-
ріанти вдосконалення організаційної структури архіву як одного з інститутів 
соціальної пам’яті.

Ключові слова: архівна служба, організаційна структура, соціальні 
функ ції

Сенс існування архівів та державної архівної служби у де-
мократичному суспільстві – забезпечення всім його членам умов 
рівного, нічим не обмеженого доступу до документної інформації. 
Ця мета досягається завдяки реалізації архівами двох основних 
функцій, які з’явились визначально і з плином часу ускладнюються, 
наповнюються новим змістом – зберігання необхідної суспільству 
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ретроспективної інформації та забезпечення соціальних потреб 
у ній. Крім того, сучасні архівні служби виконують ще одну важли-
ву функцію – управління документацією. За період незалежності 
архівна галузь України зазнала відчутних реформувань, але її 
установи продовжують переслідувати усілякі негаразди: псуван-
ня документів через неналежні умови зберігання, їх викрадення, 
підроблення тощо. Хоча основна причина такого стану – перма-
нентне недофінансування архівів, проте не слід відкидати й інші, 
а саме – проблему організаційної будови самої галузі та її окремих 
елементів, тобто архівів.

Російський соціолог А. Пригожин вважає, що міра досконалос-
ті формальної організації соціального інституту визначає ефектив-
ність його діяльності [1], тобто питання організаційної структу-
ри дуже важливе для функціональної ефективності соціального 
інституту. І хоча проблема вдосконалення організаційної побу-
дови державних архівів потребує уваги, спеціальні дослідженя, 
присвячені цьому питанню, за єдиним виключенням [2], відсутні. 

Отже, спробуємо встановити взаємозв’язок між проявами 
дисфункціональності архівної служби та її організаційною струк-
турою (на прикладі Державного архіву Київської області), а також 
сформулювати пропозиції для її вдосконалення.

В управлінській теорії поняття організаційної структури займає 
одну з ключових позицій, бо вірно обрана модель внутрішньої 
побудови управлінського суб’єкта є складовою успіху процесу 
управління. Це відбувається тому, що в організаційній структурі 
закріплюється розподіл управлінських функцій відповідно до по-
треб керованого об’єкта й також в ній враховуються внутрішні по-
треби конкретного органу управління у самоорганізації. 

Установи державної архівної служби, як складові виконавчої 
влади, здійснюють функції державного управління архівною спра-
вою і діловодством на відповідній території, а саме: організацій не, 
нормативно-методичне забезпечення, координація та контроль сто-
совно ведення діловодства, формування Національного архівного 
фонду, ведення обліку та постійного державного зберігання цих 
документів [3]. Вони також виконують основні управлінські функ-
ції, які забезпечують їхню діяльність: прогнозування, планування, 
ор ганізацію, координацію, регулювання, мотивацію, облік, аналіз, 
контроль. 
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Крім того, державні архіви надають інформаційні по-
слуги фізичним і юридичним особам для задоволення їхніх 
інформаційних потреб у вигляді довідок, інформаційних оглядів, 
тематичних переліків документів тощо. Як заклади культури, ар-переліків документів тощо. Як заклади культури, ар-
хівні установи створюють культурні блага у вигляді товарів (опу-
бліковані збірники статей, документів, довідники, огляди архівних 
джерел) і культурно-освітніх послуг (теле- і радіопередачі, вистав-
ки документів, екскурсії, уроки). Державні архіви також надають 
один із видів соціальних послуг, а саме інформаційні, тобто ви-
конують соціально-правові запити й таким чином сприяють забез-
печенню соціального захисту громадян. Для того, щоб ефективно 
здійснювати всі передбачені основним нормативним документом 
з організації роботи архіву (положенням) функції, державні архіви 
повинні мати відповідну організаційну структуру.

Підставою для розроблення структури більшості обласних 
ар хівів слугувала примірна структура регіональних архівів, за-
тверджена наказом Держкомархіву України №149 від 5 жовтня 
2007 р. [4]. Її можна визначити як лінійно-функціональний тип ор-
ганізаційної структури, тобто таку, що поєднує лінійне та функціо-
нальне управління. Основний принцип цього типу – роз ме жування 
повноважень і відповідальності за функціями та прий няття рішень 
по вертикалі, тобто лінійний керівник виконує функ цію прийняття 
рішення і розпорядництва, але йому допомагають колегіальні ор-
гани, в роботі яких беруть участь експерти і фахівці [5].

Серед запланованих примірною структурою регіональних ар-
хівів підрозділів, два повинні безпосередньо здійснювати дер жав не 
управління архівною справою і діловодством (відділи формування 
НАФ та діловодства і організаційно-аналітичний (ін ша назва – ор-
ганізації та координації архівної справи), п’ять – так чи інакше ви-
конувати основні суспільні функції архіву – збе рі ган ня ретроспек-
тивної інформації (відділ забезпечення збе ре же ності документів та 
лабораторія мікрофільмування і рес тав рації до кументів) та забез-
печення соціальних потреб у цій ін фор ма ції (відділи використан-
ня інформації документів і обліку та до відкового апарату, сектор 
інформаційних технологій), три – забезпечувати внутрішні потре-
би у самоорганізації (відділ ма те ріально-технічного забезпечення 
і обслуговування приміщень, сек тори кадрової роботи, діловодно-
го та правового забезпечення і фі нансово-економічний). 
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Така структура регіональних архівів України більше орі єн то-
вана на виконання ними, у першу чергу, управлінських функцій 
і меншою мірою культурно-просвітницької та науково-дослідної 
діяльності, хоча саме два останні напрямки впливають на імідж 
архівів у суспільстві. Цю істину вже давно зрозуміли закордонні 
колеги, що, як спеціальні освітні підрозділи французьких архівів, 
за допомогою архівних документів розкривають перед школяра-
ми таємниці минулого своєї країни, регіону, населеного пункту 
й таким чином формують почуття поваги до архівів як сховища 
історичної інформації. В регіональних архівах США теж існують 
подібні служби, які реалізують різноманітні проекти за грантами 
Національної комісії з публікації історичних джерел і документів 
для підтримки програм забезпечення збереженості та доступу до 
документів, публікаторської діяльності з популяризації архівних 
документів [6].

Хоча архів – це установа, що займається інформаційно-кому-
ні каційною діяльністю, ефективність якої безпосередньо залежить 
від інформаційного забезпечення, проте у примірній структурі 
від сутній підрозділ науково-технічної інформації. В умовах не-
ста більного державного забезпечення перед установами архівної 
га лузі нагально постає проблема пошуку альтернативних джерел 
фі нансування, а для цього потрібно розвивати функцію архівного 
мар кетинга. Але у запропонованій примірній структурі не передба-
чено жодного підрозділу, який би зміг виконувати таку функцію. 
От же, організаційна структура регіональних архівів України по тре-
бує вдосконалення відповідно до їх функціонального призначен ня 
у сучасному суспільстві та існуючих тенденцій в архівному спів-
то варистві.
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EFFICIENCY OF ORGANISATION
STRUCTURE OF STATE ARCHIVES

The article deals with correlation between archive organisation structure and 
efficacy of its social functions. There are offered possible variants to improve the 
archive organisation structure as one of the institutes of social memory.
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ДОКУМЕНТИ ПРО УТВОРЕННЯ  
МОЛДАВСЬКОЇ АРСР У ЦДАВО УКРАЇНИ

Проаналізовано архівні документи про утворення у 1924 р. Мол дав  ської 
Автономної Радянської Соціалістичної Республіки у складі Ук ра їнської РСР, 
які зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України.

Ключові слова: Молдавська АРСР, Придністров’я, Україна.

2014 р. виповниться 90 років з дня утворення у складі Ук ра їн-
ської РСР Молдавської Автономної Радянської Соціа ліс тич ної Рес-
публіки (далі – Молдавська АРСР), відомої зараз як Прид ні ст ров’я.

Основна маса документів з досліджуваного питання була вияв-
лена нами у Центральному державному архіві вищих органів влади 
та управління України (далі – ЦДАВО України), де зберігаються 
фонди Центрального виконавчого комітету (ЦВК) України, який 
у пе ріод між з’їздами рад був вищим законодавчим органом, та 
Рад наркому – уряду Української РСР.

Серед них – доповідь голови Раднаркому В. Чубаря «Про 
ут ворення Молдавської АРСР» на третій сесії Всеукраїнського 
ЦВК 8-го скликання, яка відбулася у жовтні 1924 р. [1], постано-
ви президії ЦВК України про розроблення проекту Конституції 
Молдавської АРСР та постанова Раднаркому з цього ж питання. 
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Там же зберігаються і протоколи Конституційної комісії при ЦВК, 
яка готувала проект Конституції, а також Постанова 9-го Все ук ра-
їн ського з’їзду Рад «Про затвердження Конституції АМРСР» від 
25 трав ня 1925 р. [2] та текст самої Конституції [3].

Значна частина документів стосується змін адміністративних 
кордонів України у зв’язку з утворенням Молдавської АРСР 
(1924 р.) та у зв’язку з ліквідацією округів (1931 р.) і реорганізацією 
системи управління.

Зберігаються у ЦДАВО України і статистичні матеріали про 
ад міністративно-територіальний поділ Молдавської АРСР, кіль-
кіс ний і національний склад населення автономії, стан і розви ток 
народної освіти. Згідно з цими документами, територія ав то номної 
республіки складала 5654 кв. верстви і ділилася на три округи – 
Балтський, Одеський та Тульчинський, які, в свою чергу, ділилися 
на 14 районів. У республіці проживало 419 238 чоловік. У Тира-
спольському окрузі проживало близько 50 тис. чоловік. З них – 
13 518 мол даван (27%), 11 817 українців (24%), 11 126 росіян 
(22%), 6 321 єврей (майже 13%), 6494 болгар (13%) [4].

Керівництво Української РСР слідкувало за публікаціями у ру-
мунських газетах відгуків на утворення Молдавської АРСР. Для 
Г. Петровського – голови ЦВК України та В. Чубаря – голови ук-
раїнського уряду готувались переклади найбільш цікавих ста тей 
у румунських газетах. Кілька перекладів цих статей теж збе рі гаю-
ться у ЦДАВО України.

Румунські газети звинувачували Москву в імперіалістичних 
планах щодо Бессарабії. У середині листопада 1924 р. у румунсько-
му парламенті відбулися дебати з приводу утворення Молдавської 
АРСР. Депутати запитували думку уряду з цього приводу. Румунсь-
кий прем’єр І. Братіану заспокоїв їх, заявивши, що громадські бурі, 
як і атмосферні, проходять, а нормальні часи повертаються. Ці сло-
ва І. Братіану було вміщено в газеті «Вііторуль» від 17 листопада 
1924 р.

Серед документів архіву – рішення Народного комісаріату юс-
тиції України про утворення органів судової влади у Молдавській 
АРСР, матеріали про утворення органів місцевої влади, нових шкіл 
та автобіографії керівників автономії [5]. 

Таким чином, ми приходимо до висновку, що у ЦДАВО Ук-
ра їни зберігається значна кількість документів про утворення 
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у 1924 р. у складі Української РСР Молдавської Автономної Ра дян-
ської Соціалістичної Республіки, які дають можливість всебічно 
і об’єк тивно дослідити цей процес.

1. ЦДАВО України, ф. 4402, оп. 1, спр. 14, арк. 1–5.
2. Там само, ф. 1, оп. 2, спр. 2643.
3. Там само, ф. 1, оп. 2, спр. 3811.
4. Там само, ф. 1, оп. 2, спр. 1610.
5. Там само, ф. 1, оп. 2, спр. 4394, арк. 1–19.
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Досліджено фонд Київського тимчасового комітету у справах преси 
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На основі Тимчасових правил для неперіодичних видань від 
26 квітня 1906 р., рішенням МВС від 12 травня 1906 р. було ут-
во рено Київський тимчасовий комітет у справах преси (далі – Ко-
мі тет) [1]. У функції Комітету входило: нагляд за періодичною 
пре сою м. Києва і за неперіодичними виданнями, що виходили на 
території Київської, Волинської, Подільської, Полтавської і Чер-
ні гівської губерній. Цензуру іноземних видань здійснював один 
із членів Комітету, який виконував дане зобов’язання як окремий 
цен зор. Свої висновки по закордонних виданнях він від си лав на 
за тверд ження в Центральний комітет іноземної цензури у Пе тер-
бурзі. Пред метом відання Київського тимчасового комітету у спра-
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вах пре си, як установи колегіальної, були видання, що вийшли 
в Росії.

До складу утвореного Комітету було призначено: Головою 
комітету – Київського окремого цензора з іноземної цензури над-
вірного радника Сидорова, якого наприкінці 1909 р. було переведе-
но до Москви, а його змінив заслужений професор Київського 
університету Т. Д. Флоринський (1854–1919). Членами комітету 
стали: виконувач обов’язків інспектора в справах друку у м. Ки-
єві статський радник Булгаков, інспектор друкарень і книжкової 
тор гівлі у м. Києві статський радник Нікольський, наглядачем за 
ви дан нями єврейською мовою при київській цензурі – відставний 
стат ський радник Смирнов; письмоводителями при Комітеті приз-
начено колезького секретаря Опатовського та Іщенка [2; 2].

В основу роботи Комітету були покладені цензурний статут 
і Тимчасові правила про періодичну пресу і неперіодичні видан-
ня, видані в 1905–1906 рр. Комітет підпорядковувався Головному 
управлінню у справах друку МВС.

Після введення в дію «Тимчасових правил» 1905–1906 рр., ха-
рактер роботи цензорів змінився. Наприклад, обсяг роботи у Ки-
ївському тимчасовому комітеті в справах друку зріс у 4–6 ра зів. 
Ліквідація контрольних термінів прочитання для всіх ви дань (крім 
брошур до 5-ти аркушів) привела до того, що об’ємні кни ги і жур-
нали необхідно було прочитувати протягом одного–трьох днів піс-
ля їх надходження на цензуру, а у випадку виявлення по ру шень – 
ще й скласти детальну доповідь. Замість нічних чер гу вань членів 
Комітету і кан целярських чиновників для приймання і перегляду 
газет, всі газети, що виходили в Києві, одночасно із випуском їх із 
друкарні доставлялися друкарнями додому голові і членам Коміте-
ту в одному екземплярі, а решта екземплярів доставлялися в Кан-
целярію. За своєчасною доставкою газет Комітет вів постійний 
нагляд. Всі друковані твори, що поступали в Комітет, записували-
ся в особливий реєстр, у якому відмічалися: заголовок видання, 
кількість аркушів, кількість віддрукованих екземплярів, час надхо-
дження в Комітет та фірма друкарні [3;109]. За свою роботу члени 
Комітету отриму ва ли з 1 черв ня 1906 р. додаткову платню, після 
отримання якої зар плата цензорів стала: О. Сидоров – 3500 крб., 
О. Булгаков – 1500 крб., Нікольський – 1500 крб., Опатовський – 
1200 крб., Іщен ко – 1000 крб., і цензор з єврейських видань Че-
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тиркін отримував 750 крб. На оренду приміщення для Комітету 
і канцелярські потреби витрачали 1505 крб. в рік. Загальна сума 
витрат на утримання Комітету складала 10 955 крб. [2;28].

Фонд Київського тимчасового комітету у справах преси 
(ф. 295) збе рігається в Центральному державному історичному ар-
хі ві України, м. Київ.

Фонд складається із 625 справ за 1906–1917 рр. Це – циркуля-
ри, розпорядження і повідомлення Головного управління у справах 
преси і Центрального комітету іноземної цензури про заборонені 
книги, періодичні видання і рукописи, списки заборонених книг 
і рукописів, листування і заяви видавців, власників типографій та 
інших осіб про дозвіл на видання книг, газет, журналів, брошур; 
листування про накладення арешту на різні періодичні і не пе-
ріодичні видання і притягнення до судової відповідальності їх ви-
давців, редакторів, авторів за порушення цензурних правил; скарги 
окремих осіб і редакторів на дії цензури, справи про видання окре-
мих журналів і газет; книги реєстрації видань, переглянутих Ко-
мітетом, звіти Комітету з характеристикою місцевих пе ріодичних 
видань, з даними про посилення цензури у зв’язку з під йомом ре-
волюційного руху, листування про введення у м. Києві військової 
цензури.

В основу систематизації документів фонду покладено хроно-
ло гічно-тематичний принцип. Одиниці зберігання, внесені в опис, 
розміщені за роками. У межах року одиниці зберігання роз міщені 
за наступними групами:

І. Справи з внутрішньої цензури
1. Інструктивно-керівні матеріали.
2. Загальне листування.
3. Про видання окремих журналів (за алфавітом назв).
4. Про видання окремих газет.
ІІ. Справи з іноземної цензури
1. Інструктивно-керівні матеріали.
2. Загальне листування.
3. Списки закордонних видань із висновками цензорів.
ІІІ. Справи з особового складу та господарської діяльності.
VI. Журнали вхідних і вихідних документів [1].
Ці документи дають нам можливість дослідити повсякденну 

діяльність та особовий склад цензурних комітетів, взаємовідноси-
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ни цензури і преси взагалі та ставлення цензорів до різних періо-
дичних видань у залежності від їх політичного спрямування, мови 
видання та зв’язків редакторів з впливовими посадовими особами. 
З цих документів ми можемо почерпнути відомості про періодичні 
видання, які виходили в українських губерніях, їх редакторів та 
видавців, стан видавничої справи у тій чи іншій губернії, переліки 
тем, які заборонялося висвітлювати у пресі.

1. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІА Ук-
раї ни, м. Київ), ф. 295, оп. 1.

2. ЦДІА України, м. Київ, ф. 295, оп. 1, спр. 5.
3. ЦДІА України, м. Київ, ф. 295, оп. 1, спр. 261.
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