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Р о з д і л  1

АрхівнА   спрАвА:   історія   тА   сучАсність

Помітний внесок у розбудову архівної спра-
ви в Україні у другій половині ХІХ – на по чатку 
ХХ ст. зробили органи земського са мо вря дування. 
В українських регіонах земства за безпечили по-
ступальний розвиток господарської інф ра струк-
тури, помітно розгорнули культурне бу дів ницт-
во, посприяли активізації суспільно-по лі тич ного 
життя. Успішність їхньої дія ль нос ті визначалася 
раціональністю обраної уп равлінської моделі, 
вдалим поєднанням ма те ріа льних і людських 
ре сурсів. Позитивну роль у зро станні ефек тив-
нос ті функціонування земств віді грали за хо ди, 
спрямовані на оптимізацію по становки ді ло-
водства й архівної справи в зем ських управах. 
Земські архіви увійшли до числа найбільших 
упорядкованих провінційних архівів на україн-
ських землях.

Проблеми організації архівної справи в зем-
ських установах України ще належно не ві-
дображені у вітчизняній і зарубіжній іс то ріо-
графії. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
земські архіви, з огляду на відносно новітнє 
походження їх, ще не користувалися посиленою 
увагою дослідників, як до інших провінційних 
документосховищ – архівів духовного відомства, 
губернських правлінь, окружних судів, казенних 
палат тощо. Вперше становище архівів земських 

установ України стало предметом вивчення гу-
бернських учених архівних комісій, що ві доб-
ра зилося в дослідженнях, опублікованих за ре-
зультатами анкетувань місцевих архівів1. Їхню 
стурбованість викликала подальша доля зем ських 
документальних зібрань, фактично усунутих 
з-під юрисдикції губернських учених архівних 
ко місій2. Відомий історик-архівіст О. Гераклітов, 
констатуючи недостатню увагу комісій до архівів 
органів місцевого самоврядування, вважав цінні 
для наукових досліджень документи останніх 
невід’ємною частиною майбутніх провінційних 
історичних архівів3. Стимулятором зростання ін-
тересу вчених до документальної спадщини зем-
ських установ стали ювілейні заходи з нагоди 50-
річ чя запровадження земського самоврядуван ня 
в Російській імперії. У контексті реалізації ідеї 
земського історичного музею виношувалися пла-
ни реорганізації діючих земських архівів у скла-
дові частини проектованих закладів4. Гост ро-
та проблем архівного будівництва в діяльності 
земств зникла разом з остаточною ліквідацією їх 
в Ук раїні радянською владою у 1920 р.

У подальшому дослідження історії земських 
архівів перейшло, переважно, у площину вив-
чення історії фондоутворення та джерелознавчої 

УДК 930.25:94(477)«18/19»
Макієнко Олексій

оргАніЗАція Архівної спрАви в ЗемствАх укрАїни  
(друга половина хіх – початок хх ст.)

У статті розглянуто проблеми формування й діяльності архівної служби в земствах України у другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст., визначено устрій і склад земських архівів та їхню роль у забезпеченні ефективного 
функціонування земського господарства.

Ключові слова: земства, земські архіви, архівна справа, діловодство, архівні документи, архіваріус.
В статье рассмотрены проблемы формирования и деятельности архивной службы в земствах Украины во 

второй половине ХІХ – начале ХХ ст., определены устройство, состав земских архивов и их роль в обеспечении 
эффективного функционирования земского хозяйства.

Ключевые слова: земства, земские архивы, архивное дело, делопроизводство, архивные документы, архи-
вариус.

Problems of forming and activity archives service in zemstvo’s institutions on the territory of Ukraine in second half 
of XIX – beginning of XX century examined in the article. The author defined organization and structure of zemstvo’s 
archives, their role in ensuring of effective function zemstvo’s economy.

Key words: zemstvos, zemstvo’s archives, archival affair, record keeping, archival documents, archivist.
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І. Архівна справа: історія та сучасність

оцінки документальних комплексів земств у дер-
жавних архівах України. Наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ ст. всплеск інтересу до земської 
спадщини лише посилило згадану тенденцію5. 
Результати діяльності земських установ відомі 
науковцям значно краще, ніж їх внутрішній 
устрій й організація управління, у тому числі в 
архівній галузі. Свідченням цього є опубліковані 
останнім часом монографічні дослідження з іс-
торії окремих земств України6. Не знайшлося 
місця проблемам організації архівної справи 
в органах місцевого самоврядування ХІХ – по-
чатку ХХ ст. й у фундаментальній колективній 
монографії «Нариси історії архівної справи 
в Україні» (2002)7. Відомості про архівну практи-
ку земських установ України відображено лише 
в поодиноких публікаціях на сторінках архівної 
періодики8. То ж спеціальне дослідження дія-
ль нос ті архівної служби в земських установах 
України дасть змогу не лише встановити її зна-
чення для розвитку вітчизняної архівної справи, 
а й розширити уявлення про функціонування уп-
рав лінських механізмів у системі земського са-
моврядування.

Створені за «Положенням про губернські та 
повітові земські установи» (1864) органи земсько-
го самоврядування (губернські й повітові земські 
зібрання та їхні виконавчі органи – земські 
управи) розпочали свою практичну діяльність 
у 1865–1866 рр. у шести губерніях Лівобережної 
і Південної України. У 1911 р. земське самовря-
дування було запроваджено й у трьох губерніях 
Правобережної України – Київській, Подільській 
і Волинській. Імперське законодавство детально 
регламентувало порядок формування та склад 
зем ських установ, їхні обов’язки й повноважен-
ня, визначало напрями їхніх початкових дій. 
Вирішення більшості питань організації уп-
равлінської діяльності в системі земського само-
врядування було віднесено до компетенції самих 
земських установ. Перші кроки земств спрямо-
вувалися на облаштування ефективного апарату 
управління, налагодження системи діловодства 
та обліку9.

Серед невідкладних заходів губернських і по-
вітових земств була організація оптимальних 
умов для зберігання архівних документів й ви-
користання їхньої інформації для потреб зем-
ського управління. «Правила про порядок при-
ведення в дію Положення про земські устано ви» 
(1864) зобов’язували земські управи забезпечи-
ти приймання від різних установ та осіб справ, 
документів, коштів і майна земств, а також на-
давали їм право вимагати інші документи, не-

обхідні для здійснення своїх функціональних 
обов’язків10. Перші комплекси документів бу-
ли передані до канцелярій земських управ 
місцевими державними установами, які припи-
няли своє функціонування із запровадженням 
земств (тимчасові комітети й комісії з утворен-
ня земських установ, прикази громадського на-
гляду, будівельні та шляхові комісії, комісії на-
родного продовольства, лікарняні ради тощо). 
Тільки частина переданих справ продовжувалася 
в діловодстві канцелярій земських управ, решта 
ж підлягала архівному зберіганню. Так, серед 
1405 справ, прийнятих Таврійською губерн ською 
земською управою від присутствених місць 
у перші дні її діяльності, 604 справи вже не мали 
діловодного значення11.

Особливо гостро стояло питання про долю ве-
личезних архівів приказів громадського нагляду, 
які сягали своїм корінням кінця XVIII – почат-XVIII – почат- – почат-
ку ХІХ ст. Височайшим повелінням від 11 черв-
ня 1866 р. встановлювався порядок розбирання 
архівних справ останніх, що передбачав, після 
відбирання за участі представників земства при-
значених для знищення справ, подальше збе-
рігання решти документів в архівах губернських 
правлінь12. На їхнє утримання губернські зем-
ства мали виділяти частину коштів, асигнова-
них на справу громадського нагляду. Подібний 
порядок створював додаткові незручності як 
для губернських правлінь, так і для земського 
самоврядування. Тому вже 9 жовтня 1867 р. за 
клопотанням низки губернських земств міністр 
внутрішніх справ своїм циркуляром дозволив 
зберігання архівів приказів громадського нагля-
ду у приміщеннях земських управ13. Отже, пере-
давання земським установам значних за обсягом 
справ архівів ліквідованих приказів громад-
ського нагляду стало додатковим стимулом для 
організації архівної справи в земствах.

Архів, як самостійний підрозділ канцелярії 
земської управи, почав формуватися вже на етапі 
становлення органів земського самоврядування 
наприкінці 1860-х – у 1870-х рр. Першими запо-
чаткували спеціальні архівні служби губернські 
земські управи, в яких на зберіганні перебували 
успадковані ними величезні комплекси документів 
неземського походження. Так, у 1870 р. в архіві 
Полтавського губернського земства поряд з чо-
тирма сотнями власне земських справ містилося 
майже 9 тис. справ приказу громадського нагля-
ду14. Для розбирання й упорядкування архівів до-
реформених установ окремі губернські земства 
практикували запрошення тимчасових архівних 
працівників15. Однак у процесі розгортання зем-
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ської діяльності альтернатив створенню окремих 
архівних підрозділів при земських управах вже 
не існувало. Наприкінці 1860-х рр. у штатному 
розписі канцелярій управ низки губернських 
земств України з’явилася посада архіваріуса16, 
в інших земствах його обов’язки було покла-
дено на одного з канцелярських службовців17. 
У більшості повітових земств через відносно не-
великий обсяг архівів остаточне виокремлення 
службових обов’язків архіваріуса в межах прак-
тичної роботи канцелярського персоналу від-
булося пізніше.

Наукова реконструкція організації архівів та 
архівної справи в земських установах України 
була ускладнена через відсутність спеціальних 
нормативних документів, які мали регулювати 
порядок функціонування земських архівів (як, 
наприклад, у Вологодському, Калузькому й Са-
марському губернських земствах)18, а також 
че рез за гальний низький рівень збереженості 
від повідних діловодних матеріалів земських уп-
рав. Внутрішній устрій і організація роботи зем-
ських архівів, передусім, вибудовувалися з орі-
єнтацією на нормативні приписи «Загального 
ус тановлення губернського» (підрозділ «Про 
кан целярії та архіви») й «Установлення губерн-
ського правління» (підрозділ «Частина архівна»). 
На їхній основі земські управи розробляли 
від повідні інструкції, покликані внормувати 
функ ціонування архівної частини канцелярій. 
Зде більшого вони торкалися окремих питань по-
становки архівної справи – порядку експерти зи 
цінності документів, визначення термінів збе-
рі гання архівних справ та ін.19 Загалом, вивчен-
ня подібних документів засвідчує відсутність 
у земців уніфікованих підходів до унормування 
ар хівної галузі. Кожне земство самостійно вироб-
ляло оптимальні варіанти організації архівної 
справи.

Комплектування земських архівів відбувалося, 
передусім, у результаті планомірного надходжен ня 
завершених справ у діловодстві канцелярії упра-
ви та інших її службових підрозділів (відділень, 
бюро, столів). Організація служби діловодства 
зем ських управ швидко еволюціонувала в напрямі 
її децентралізації. У перші роки існування земств 
нерозвиненість їхнього управлінського апарату 
й невеликий обсяг документообігу обумовлювали 
зосередження всіх діловодних справ в єдиному 
для земської управи центрі – канцелярії. Її 
служ бовці – секретар, бухгалтер, реєстратор, 
ді ловоди (столоначальники), писарі та ін. – від-
повідно до визначених посадових обов’язків 
забезпечували повний комплекс технологічних 

операцій з обробки документів. Персональний 
склад канцелярій земських управ не відзначався 
численністю. Так, у 1870 р. до штату канцелярії 
Херсонської губернської земської управи вхо дили 
секретар, бухгалтер із помічником, ре єст ратор, 
три діловоди, від 9 до 14 постійних і тим часо вих 
писарів, коректор, архіваріус, а також архітек тор 
і топограф20. У повітових управах працювали се-
кретар, бухгалтер, реєстратор, один-два діловоди, 
три-п’ять писарів і технік21. Наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. виокремлення нових структур-
них підрозділів земських управ – відділів, бюро, 
столів та ін. – в умовах суттєвого зростання 
обсягів документообігу сприяло формуванню но-
вих діловодних підрозділів із численним штатом 
канцелярських службовців. На приклад, у 1913 р. 
в складі шістнадцяти службо вих підрозділів 
Чернігівської губернської зем ської управи – се-
кретарського й емеритального столів, бухгалтерії 
і каси, економічного, ветери нарного, болотоосу-
шувального, страхового, тех ніч ного й шосейного 
відділів, оціночно-ста тис тич ного бюро, столів 
народної освіти й гро мад ського піклування, 
редакції «Земской недели» й «Земского сборника 
Черниговской гу бернии», архіві та бібліотеці – 
працювало 133 службовці, більшість з яких 
були задіяні в процесі документаційного за-
безпечення роботи земської управи22. Кожен з 
підрозділів провадив окреме діловодство зу-
силлями відповідного штату канцеляристів. У 
найбільшому з них – страховому відділі – крім 
власних завідувача канцелярії і бухгалтера 
працювали діловод з чотирма старшими й чо-
тирма молодшими помічниками, сім старших 
і сім молодших конторників, переписувач на 
машинці23. Секретарський стіл на чолі з секре-
тарем земської управи забезпечував загальний 
контроль за діловодною діяльністю підрозділів 
управи та підвідомчих їй земських установ. 
У безпосередньому завідуванні секретарського 
столу перебували загальна реєстратура, архів та 
бібліотека управи. Отже, розширення культурно-
господарської діяльності земств призводило до 
ускладнення структури діловодної служби, роз-
ширення діловодних функцій окремих службо-
вих підрозділів земських управ.

Джерела зафіксували поступове зростання 
обсягів комплектування земських архівів, що 
було нерозривно пов’язано з інтенсифікацією 
документообігу земських управ. Так, упродовж 
50-річної діяльності Херсонської губернської 
земської управи обсяг її документообігу збіль-
шився понад уп’ятеро: від 14 744 доку мен-
тів у 1865/1866 рр. до 77 145 документів 
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у 1914/1915 рр.24 Водночас, річний документо-
обіг деяких губернських земств перевищив 
100 тис. до кументів25, а повітових земств – 40 тис. 
документів26. Завершені в поточному діловодстві 
справи під наглядом секретаря управи переда-
валися в земський архів за описом діловодами 
відповідних підрозділів управи. Зокрема, у 1912 р. 
в архів Полтавської губернської земської управи 
прийнято від розпорядчого відділення 23 справи, 
реєстратури – 25 книг, бухгалтерії – 255 справ, 
статистичного бюро – 217 справ, педагогічного 
бюро – 31 справа, економічного відділу – 68 
справ, будівельного відділу – 53 справи, відділу 
народного здоров’я – 111 справ, відділу народної 
освіти – 123 справи27. Втім, терміни передавання 
справ в архів підрозділами управ інколи пору-
шувалися, й завершені у діловодстві справи мог-
ли залишатися в канцеляріях десятиріччями28. 
Окремі службові підрозділи управ (страхові, 
статистичні, пенсійні відділи) отримували пра-
во на формування власних «поточних» архівів, 
де тривалий час зберігалися специфічні види 
документації (страхові акти, облікові картки, 
анкети)29.

Кількісні показники щорічних надходжень 
справ суттєво коливалися в різних земствах, що 
залежало від інтенсивності діяльності й роз ви-
неності культурно-господарської інфра структури 
конкретного земства. На початку ХХ ст. архіви 
повітових земств щороку поповнювалися на 
100–200 справ30, а губернських земств – на 500–
1000 справ31. За час свого існування повітові 
зем ства Лівобережної і Південної України 
скон цент рували в архівах до 10 тис. справ кож-
не32, а губернські земства – до 50 тис. справ33. 
Особливо швидкими темпами зростали архіви 
у новостворених земствах Правобережної Ук-
раї ни. У 1920 р. за кількістю справ окремі з них 
вже переважали аналогічні архіви земств Лі-
вобережної і Південної України (наприклад, ар-
хів Київського повітового земства).

Аналіз складу документів земських архівів 
засвідчив їх збірний характер. Основне місце в 
них посіли діловодні і статистичні документи 
земських установ. Серед них – журнали й про-
токоли засідань земських зібрань і управ, різних 
з’їздів, нарад і комісій, звіти й доповіді земсь-
ких управ та їхніх підрозділів, інших земсь-
ких установ (лікарень і притулків, навчальних 
закладів, дослідних станцій, кредитних установ 
тощо), бухгалтерська документація, матеріали 
статистичних переписів і обстежень, ревізій 
земського майна, особові справи земських 
службовців, листування управи з державними 

і громадськими установами, окремими особа-
ми тощо. При втраті оригінальних документів 
окремі земства за можливості вживали заходи 
для відновлення їхнього змісту34, в тому числі за 
рахунок друкованих видань. Поряд з цим земські 
архіви містили значні масиви документації лік-
відованих дореформених установ, переданої 
свого часу земствам. На початку ХХ ст. ревізія 
архіву Чернігівського губернського земства, крім 
близько 18 тис. земських справ, виявила на збе-
ріганні понад 5 тис. справ інших установ – Ма-
лоросійського та Чернігівського приказів гро-
мадського нагляду з кінця XVIII ст. і до 1865 р., 
Ні жинських богоугодних закладів із 1807 по 
1873 рр., Чернігівської палати державного майна 
й губернського особливого про земські повиннос-
ті при сутствія за 1857–1865 рр., губернської ко-
місії народного продовольства за 1857–1864 рр., 
губернської будівельної і шляхової комісії за 
1808 і 1851 рр., Чернігівської казенної палати 
за 1863–1864 рр.35 Перевантаженість архівних 
при міщень змушувала земські управи регулярно 
ста вити питання про утилізацію непотрібних для 
ді ловодства документів неземських установ36. 
Ок ремі земства, навпаки, ставали ініціаторами 
створення збірних архівів, які б зберігали не 
лише земську документацію, а й архівні справи 
субсидованих земствами державних установ. 
Таким, зокрема, був створений у 1890 р. за рі-
шенням Євпаторійського повітового земського 
зі брання архів для зберігання справ земської 
управи, з’їзду мирових суддів, повітових при-
сутст вій у селянських справах та з військової 
повинності37. Як доводив досвід, подібна кон-
цент рація архівних документів убезпечувала їх 
у майбутньому від загрози серйозного по шкод-
ження або знищення.

Найрізноманітніші підходи практикували  ся 
при організації документів у земських архівах. 
Так, в архівах Херсонського й Таврійського гу-
бернських земств справи було систематизовано за 
відділами управи в порядку їхнього надходжен-
ня, Чернігівського губернського земства – у їх-
ній хронологічній послідовності при загаль ній 
нумерації, Катеринославського губернського зем-
ства – за хронологією по відділах управи із за галь-
ною нумерацією, а в архіві Полтавського губерн-
ського земства – за відділами у хронологіч ній 
послідовності38. Організація одиниць зберіган ня 
за кріплювалася в архівних описах, інколи скла-
да лися алфавіти справ. У Чернігівському губерн-
сько му земстві під час упорядкування архі ву 
в 1903–1905 рр. створено картотеку архів них 
справ39.
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Значною увагою земських діячів користували-
ся питання визначення порядку та умов зберігання 
архівних справ. Особливої актуальності вони на-
були у процесі інтенсифікації земської діяльності 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли старі 
приміщення земських архівів вже не могли за-
безпечити приймання потоку нових документів. 
Земські управи ініціювали розроблення та ухва-
лення правил зберігання й утилізації архівних 
документів. На основі застосування чітких кри-
теріїв цінності визначався склад документів, які 
підлягали постійному, тривалому й тимчасовому 
зберіганню в земських архівах, встановлював-
ся порядок утилізації другорядних документів. 
Наприклад, у Кам’янецькій повітовій земській 
уп раві Подільської губернії від початку її робо-
ти використовувався поділ архівних справ на три 
категорії: 1) cправи довічного зберігання (до-
кументи державного значення, з особового скла-
ду, виборча документація, документи «для скла-
дання історії земства», проектно-кошторисна 
до ку ментація, справи про операції з нерухомим 
май ном); 2) справи 10-річного строку зберігання 
(бух гал терська документація, окладні книги); 
3) спра ви 5-річного строку зберігання (решта до-
кументів земства). Справи, для яких закінчився 
тер мін відомчого зберігання, знищувалися шля-
хом продажу з торгів40.

Для земств Лівобережної і Південної України 
оптимізація умов зберігання архівних документів 
була нерозривно пов’язана з упорядкуванням уже 
наявних значних документальних зібрань. Серед 
губернських земств в Україні першим розпочало 
впорядкування архіву Катеринославське зем-
ст во в 1887–1888 рр.41 згодом аналогічні ро-
бо ти проводилися в Чернігівському й Пол тав-
ському земствах42. Розбирання архівних справ 
здійснювалося силами канцелярських служ-
бовців земських управ відповідно до ме то-
дич них вказівок земських управ і зібрань. Пе-
ред ухваленням остаточного рішення списки 
ві ді браних для утилізації справ розглядалися 
ре візійними комісіями земських зібрань. Свід-
ченням турботи земців про збереженість ар хів-
них цінностей є намагання членів комісій за-
без печити додатковий контроль над процесом 
екс пертизи цінності документів43. В українських 
гу берніях, де активно діяли вчені архівні комісії, 
їх ні члени долучалися до розбирання справ зем-
ських архівів44. Дещо стихійний характер ма-
ла утилізація документів в архівах повітових 
земств. Наприклад, в архіві земської управи 
Хо рольського повіту Полтавської губернії старі 
спра ви (до 1901 р.) було знищено, а їхні описи – 

за гублено45. У випадках недостатньої пильності 
служ бовців повітових управ при утилізації 
документів у справу втручалися представни-
ки губернського земства46 або адміністративної 
влади47. Періодичну утилізацію відповідних ар-
хівних документів у різних масштабах практику-
вали більшість земств України.

Проблемним місцем функціонування зем-
ських архівів упродовж усієї історії земств в Ук-
раї ні слід вважати загалом недостатній рівень 
за безпеченості їх належними приміщеннями. 
На етапі становлення земського самоврядування 
біль шість земств орендували будівлі, необхідні 
для розміщення управ та їхніх службових під роз-
ділів. Відносно невеликий документообіг давав 
змо гу земським установам тимчасово уникати 
роз в’язання проблеми раціонального облашту-
ван ня документосховищ. Активний пошук ва-
рі антів оптимізації умов зберігання архівних 
до кументів розпочався в 1880–1890-х рр. через 
стрімке зростання обсягу земських архівів. Час-
тина земств йшла шляхом розгортання знач ної 
утилізаційної кампанії, в інших наголос ро бився 
на реалізації проектів спорудження зем ських 
будівель, облаштованих відповідно до функ-
ціо нальних потреб земських установ. Зок рема, 
роз роблений на початку ХХ ст. відомий проект 
будівлі Полтавського губернського зем ст ва (ар-
хітектори-художники О. Ширшов, В. Кри чев-
ський) передбачав відведення під загаль ний зем-
ський архів просторого ізольованого при мі щення 
в напівпідвальному поверсі споруди з окремим 
кабінетом для архіваріуса48. Один із най більших 
на території України земських архівів роз містився 
в дев’яти опалюваних кімнатах, об ладнаних 
необхідним технічним устаткуванням (метале-
вими стелажами, залізними дверми, став нями, 
пожежними кранами)49. Втім, подібне мож на 
вва жати здебільшого винятком із за гальної прак-
тики функціонування земських ар хівів в Україні. 
Адже під документосховища часто пристосо-
вували приміщення підвалів і горищ земських 
будівель, а в найгірших випадках – неопалювані 
сараї і комори50. Нерідкими були ви падки розпо-
рошення справ земського архіву в різних части-
нах міста, а інколи, навіть, між кіль кома містами 
(Перекопське земство)51. Отже, умо ви зберігання 
архівів у конкретних земствах значною мірою за-
лежали від рівня усвідомлення місцевими діячами 
значущості архівних документів у реалізації 
стра тегії земського управління.

Ефективність використання ретроспективної 
інформації документів земських архівів визнача-
лася ступенем їхньої загальної упорядкованості, 
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наявністю зручних умов для роботи архіваріусів 
та інших земських службовців. Так, у 1905 р. 
після завершення впорядкування архіву Чер-
нігівської губернської земської управи на за-
пити підрозділів управи архіваріусом було 
видано 283 справи, а вже у 1906 р. кількість 
їх зросла до 53552. Поліпшення умов роботи 
архіву відобразилося й на використанні архівної 
інформації в наукових цілях. Найближчим часом 
на сторінках «Земского сборника Черниговской 
губернии» було опубліковано низку історичних 
нарисів про окремі галузі земської діяльності 
в Чернігівській губернії, підготовлених на осно ві 
архівних документів (ЗСЧГ, 1904, № 2, 8, 9–10; 
1905, № 12; 1906, № 2, 4, 5, 6, 7–8; 9–10; 11–12; 
1907, № 1–2, 5, 8, 10, 12). Найчастіше функції 
земського архіваріуса у процесі організації ко-
ристування архівною інформацією обмежува-
лися розшуком і видаванням справ у розпоряд-
ження різних підрозділів управи, а необхідні 
до відки, витяги та копії здебільшого готувалися 
вже іншими співробітниками. Видавання до відок 
архіваріусами як вид роботи, що вимагав спе-
ціальних знань, визнавалося недоцільним навіть 
у земствах із розвинутою архівною службою53.

Без використання архівних документів зем-
ських управ неможливою була б підготовка 
уза гальнюючих інформаційно-довідкових та 
нау ково-популярних видань земств (зводів по-
ста нов земських зібрань, ювілейних нарисів 
з історії земських установ тощо). Водночас, по-
треба у здійсненні відповідного архівного по-
шуку стимулювала подальше вдосконалення 
ор ганізації архівних документів, розвиток об-
лі ково-довідкового апарату земських архівів. 
На приклад, ухваливши рішення про видання 
«Ис тории Полтавского земства» до 50-річчя дія-
ль ності земського самоврядування в регіоні, Пол-
тавське губернське земське зібрання звернулося 
до повітових земств з проханням негайно прове-
сти впорядкування земських архівів54. Упродовж 
1913–1915 рр. робоча група під керівництвом 
Ф. Щербини здійснила в архівах губернського 
й повітових земств Полтавської губернії небаче-
ну за своїми масштабами в історії земського са-
моврядування в Україні евристичну роботу55. Її 
результатом стала публікація першого випуску 
фундаментальної праці «История Полтавского 
земства» (1914).

Центральною фігурою архівної служби зем-
ства був архіваріус. Напередодні ліквідації ор-
ганів земського самоврядування посада ар хі-
ва ріуса була включена до штатного розпису 
кан целярій більшості губернських і повітових 

земств України, в решті земств його обов’язки 
ви конували інші службовці канцелярії (секретарі, 
діловоди, реєстратори, екзекутори, бібліотекарі). 
Безпосередній нагляд за роботою архіваріуса 
здійснював секретар земської управи, а курато-
ром архівної частини в земській управі вважав-
ся особисто голова управи. У службовій ієрархії 
земської управи архіваріус посідав місце пред-
ставника допоміжного канцелярського персона-
лу, не обтяженого, як здавалося, складною і на-
пруженою роботою. Тож за наявності штатної 
посади архіваріуса з метою економії коштів уп-
рави не гребували можливістю перекласти на 
нього додаткові службові обов’язки. Найчастіше 
роботу в архіві земські архіваріуси поєднували 
з функціями реєстратора, бібліотекаря чи екзеку-
тора. Подекуди траплялося й більш нестандартне 
використання зусиль архіваріуса: у Волинсько-
му губернському земстві він завідував зе-
мельними ділянками земства в м. Житомирі56, 
а в Чернігівському – «колекцією мінералів і зраз-
ків глини та грунтів, гербарієм болотяних рослин 
і зразками виробів із соломи»57. Виходячи з поши-
рених уявлень про характер діяльності архівних 
працівників, земські зібрання встановлювали 
відповідний розмір посадового окладу – в серед-
ньому від 300 до 600 крб. на рік. На початку ХХ ст. 
найвищий рівень річної винагороди архіваріуса 
був у Катеринославському губернському земстві 
(720 крб.)58, а найменший – у Черкаському по ві-
товому земстві (120 крб.)59. Низький рівень ма-
теріального забезпечення не сприяв залученню 
до роботи в земських архівах кваліфікованих та 
енергійних працівників. Серед архіваріусів пе-
реважали люди поважного віку, які пройшли 
значний трудовий шлях на посадах молодших 
канцелярських службовців (реєстраторів, пи са-
рів). Більш молоді працівники шукали будь-які 
спо соби для посадового підвищення60. Отже, очі-
ку вати від земських архіваріусів значної ак тив-
ності на службовій ниві не доводилося.

Таким чином, функціонування архівної служ-
би ма ло важливе значення для забезпечення 
ефек тив ної управлінської діяльності в сис те-
мі зем ського самоврядування. Земські до ку-
мен то схо вища сконцентрували не лише до-
ку мен ти земств, а й багато документів інших 
міс це вих дер жавних установ, увійшовши до 
чис ла найбільших провінційних архівів України. 
У біль шості земських архівів було створено 
умо ви для зберігання архівних документів 
і ви ко ристання їхньої ретроспективної інфор-
мації. Особливості організації архівної спра ви 
в різних земствах визначалися рівнем ін тен сив-
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ності їхньої культурно-господарської дія ль ності, 
ус відомлен ня місцевими діячами значущості 
ар хівних документів у реалізації стратегії 
земського уп равління.
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Проанализированы основной контингент, состав, возрастной, образовательный уровни пользователей чи-
тального зала ЦГИАК Украины, которые исследовали документы историко-революционной и политической 
проблематики. 

Ключевые слова: сравнительный та статистический анализ, пользователи архивных документов, читальный 
зал ЦГИАК Украины.

We analyze the main contingent, the composition, age, educational levels of users reading room TSGIAK Ukraine 
who worked with documents of historical and revolutionary and political issues.

Key words: comparative is the statistical analysis, users of archival documents, a reading room TSGIAK Ukraine.

У Центральному державному історичному 
архіві України, м. Київ (далі – ЦДІАК України) 
зберігаються документи ХIII ст. – 1917 р., які зо-
середжені у понад 1620 фондах. Архів про во дить 
велику науково-дослідну, практичну й ін фор-
маційну роботу. Важливе місце в йо го діяльності 
займає забезпечення збереженості до ку ментів та 
всебічне використання їх. Суттєвою функцією 
ЦДІАК України є обслуговування ко рис тувачів 
у своєму читальному залі. Однак їх кон тингент, 
основна тематика досліджень досі прак тично не 
вивчалися, хоча така статистика про водиться в 
ньому постійно.

Мета нашої статті – висвітлити тематику дос-
лід жень користувачів читального залу ЦДІАК 
Ук раїни за 1944–1955 рр. та 1990–2000 рр. За 
ос нову взято алфавітну картотеку користувачів. 
Беруться до уваги ті користувачі, які працювали з 
документами історико-революційної, політичної 
проб лематики. Алфавітна картотека – обліковий 
документ архіву, в якому зафіксовано тематику 
дослідження, прізвище, ім’я та побатькові ко рис-
тувача, посаду, науковий ступінь, звання, ме ту за-
нять, № особової справи, рік роботи. На зво роті 
вказуються використані фонди. До речі, їх зазна-
чено не на усіх картках (тобто, на одній картці 
може бути вказано понад 20 фондів, на ін шій – 
жодного). Під час проведення дослідження було 
про ана лізовано кількісний склад користувачів, 
їхній ві ковий та освітній рівень, визначено ос-
новні гру пи, мету дослідження документів із 
ЦДІАК України, основні галузі знань та тематич-
ну спря мованість розвідок студентів, аспірантів, 
нау кових працівників.

1 березня 1944 р. ЦДІАК України почав пра-
цювати у звільненому від німецько-фа шист ських 
загарбників м. Києві. Він об’єднав у собі фон-
ди колишнього Київського центрального ар хіву 
давніх актів, Київського центрального іс то рич-
ного архіву та частину фондів Архіву революції 
м. Харків. У читальному залі того року працювало 
близько 40 осіб. До 1955 р. кількість користувачів 
у ньому з кожним роком зростала.

Аналіз наукових тем за 1990–2000 рр. показує, 
що у цей період, коли було знято заборони та ідео-

ло гічні обмеження, почалось дослідження, ви в-
чення, використання раніше невідомих широко-
му загалу архівних документів.

Аналіз за віком (1944–1955 рр.):
1 категорія (від 14 до 19 років): за цією тема-

тикою не працювала;
2 категорія (від 20 до 25 років): у середньо-

му – 11 осіб на рік;
3 категорія (від 26 до 39 років): у середньо-

му – 34 особи на рік;
4 категорія (від 40 до 59 років): у середньо-

му – 23 особи на рік;
5 категорія (від 60 років): у середньому – 

7 осіб на рік.
Користувачі з вищою освітою (1944–1955 рр.): 

75 осіб – вик ладачі вищих навчальних закладів, 
наукові спів ро бітники НДІ.

Аналіз за віком (1990–2000 рр.):
1 категорія (від 14 до 19 років) – учні 11 кла сів 

СШ № 166 м. Київ (5 осіб), школи-гімна зії № 143 
м. Київ, Українського гуманітарного лі цею – на-
писання рефератів, конкурсних ро біт; студенти 
2–3 курсів вищих навчальних зак ла дів – курсові 
роботи – у середньому 45 осіб на рік.

2 категорія (від 20 до 25 років) – 57 осіб на 
рік: студенти 4–6 курсів – дипломні роботи; аспі-
ранти – написання кандидатських дисертацій, 
статей.

Розподіл за регіонами: міста Одеса, Чернівці, 
Хар ків, Львів, Кривий Ріг, Вінниця, Запоріжжя, 
Ка м’янець-Подільський, Глухів, Ворошиловград 
(Лу ганськ), Житомир, Миколаїв, Суми, Кі ро во-
град, Чернігів, Ніжин, Дніпродзержинськ, Хер-
сон, Полтава, Тернопіль (ін с титути – педагогіч-
ний, по лі тех нічний, медичний, внутрішніх справ, 
державні університети);

РФ: Москва, Пенза, Вороніж.
3 категорія (від 26 до 39 років): у середньо-

му 69 осіб на рік – викладачі, вчений секретар, 
завідувачі кафед р, за віду вачі відділів, кабінетів, 
лектори, вчителі, кі но оператори, режисери, спів-
робітники музеїв, біб лі отек, аспіранти, докто-
ран ти (написання кан ди датських, докторських 
дисертацій, статей, іс то рич них довідок, мо но гра-
фій, посібників, підручників, організація, понов-
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лення, удосконалення експозицій музеїв, планові 
роботи, написання сценаріїв, створення фільму).

4 категорія (від 40 до 59 років): у середньому 
38 осіб на рік – заступники директорів, директор, 
майор, на чальник відділення Державного комітету, 
екс кур совод, заступник голови фонду, начальник 
пси холого-педагогічної служби, архітектори, ко-
респонденти, помічники-консультанти народних 
де путатів, інженера-конструктори.

5 категорія (від 60 років): у середньому 17 осіб 
на рік – пен сіонери (написання спогадів, мо но-
графій, на рисів, дисертацій).

Фонди, документи яких користувалися 
най біль шим попитом 

1 блок:
ф. 208 Стародубський магістрат; ф. 210 По-

дільське намісницьке правління; ф. 212 Брац лав-
ське намісницьке правління; ф. 221–223 Колекції 
документів; ф. 234 Російське акціонерне това-
риство; ф. 237 Каманін Іван Михайлович – ар-
хівіст, археолог; ф. 260–261 Жевахови, Сто-
ро женко; ф. 263 Кістяківський Олександр 
Фе до ро вич; ф. 268 Південне районне охоронне 
від ділен ня; ф. 274 Київське губернське жандарм-
ське управління (КГЖУ); ф. 275 Київський 
по шу ко ве (охоронне) відділення; ф. 276 Пів-
ден но-за хідне районне охоронне відділення; 
ф. 278 Київське жандармське поліцейське уп-
рав ління залізниць; ф. 279 Дніпровське від ді-
лен ня Московсько-Київського жандармського 
по ліцейського управління залізниць; ф. 280 Ки-
їв ське відділення Київського жандармського 
по лі цейського управління залізниць; ф. 281 Ко-
вель ське відділення Київського жандармського 
по ліцейського управління залізниць; ф. 282 Ко-
но топ ське відділення Київського жандармського 
по ліцейського управління залізниць; ф. 285 Фас-
тів ське відділення Київського жандармського 
по ліцей ського управління залізниць; ф. 287 Бер-
ди чів ське відділення Київського жандарм сько го 
поліцейського управління залізниць; ф. 289 Київ-
ська кріпосна жандармська команда; ф. 293–296 
фонди цензури.

2 блок:
ф. 301 – Жандармські установи Поділь ської 

губ.; Ф. 304 Харківське охоронне від ділення; ф. 307 
Помічник начальника Хар ків ського губернського 
жандармського уп рав ління (далі ГЖУ); ф. 309 
Харківське жандарм ське по ліцейське управління; 
ф. 310 Харківське від ділення Харківського жан-
дарм ського по лі цей ського управління; ф. 311 
Чу гуївське від ді лення Харківського жандарм-
сько го по лі цей ського управління; ф. 313 Ка те ри-
нославське ГЖУ; ф. 315 Канцелярія вій ськового 

прокуро ра Київського військово-ок ружного су-
ду; ф. 316 Київ ський військово-окружний суд. 
ф. 317 – Про курор Київської судової палати; 
ф. 318 Київ ська судова палата; ф. 320 Пол тав-
ське ГЖУ; ф. 321 Розшуковий пункт при Пол-
тав ському ГЖУ; ф. 323, 325–326 Помічник на-
чальник Полтавського ГЖУ в різних повітах 
гу бер нії; ф. 335 Канцелярія одеського тимча-
сового генерал-губернатора; ф. 336 Харківське 
ГЖУ; ф. 346 Канцелярія військового прокуро-
ра Одеського військово-окружного суду; ф. 347 
Одеський військово-окружний суд; ф. 348 Оде-
ська судова палата; ф. 349 Херсонське ГЖУ; 
ф. 350 Помічник начальника Херсонського ГЖУ; 
ф. 354 Помічник начальника Херсонського ГЖУ 
в м. Миколаїв; ф. 356 Канцелярія миколаївського 
та севастопольського військового губернато-
ра; ф. 358 Херсонський військовий генерал-
гу бернатор; ф. 361 Канцелярія військового 
ге не рал-гу бернатора Галичини; ф. 363 Штаб вій-
сько во го генерал-губернатора Галичини; ф. 365 
Жан дармські установи тимчасового військового 
ге нерал-губернатора Галичини; ф. 385 Жан дарм-
ське управління м. Одеса; ф. 386 Одеське охорон-
не відділення; ф. 389 Канцелярія військового 
про курора.

3 блок:
ф. 402 Начальник Сокальського повіту Львів-

ської губернії; ф. 419 Прокурор Одеської су-
дової палати; ф. 439 Управління начальника 
Ланцутського повіту; ф. 442 Канцелярія Ки їв-
ського, Подільського, Волинського генерал-гу-
бернатора; ф. 444 Цивільна канцелярія коман-
дира окремого Литовського корпусу; ф. 470 
Ки ївська таємна комісія про таємні товариства; 
ф. 473 Слідча комісія для політичних справ. 
ф. 485 Київська палата кримінального суду; 
ф. 486 Київ ська палата цивільного суду. ф. 487 
Київська об’єднана палата кримінального та ци-
вільного судів;ф. 489 Колекція справ про поль-
ські повстання.

4 блок:
ф. 1004 Нісселович Л. Н.; ф. 1010 Фрід-

ман Н. М.; ф. 1071 Прокурор Харківської су дової 
палати; ф. 1072 Харківська судова палата; ф. 1111 
Товариство споживчих товариств пів дня Росії; 
ф. 1147 Брацлавський верхній зем ський суд; 
ф. 1152 Помічник начальника Бессарабського 
ГЖУ; ф. 1157 Київська Ма ріїн ська община се-
стер милосердя; ф. 1191 Кан целярія тимчасо-
вого харківського генерал-гу бер на тора; ф. 1196 
Київське відділення Ро сій ського військово-
історичного товариства; ф. 1219 Ско ропадські; 
ф. 1225 Лотоцький О. І.; ф. 1235 Грушевські; 
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ф. 1252 Штаб-офіцер корпусу жандармів м. Одеса; 
ф. 1260 Мациївський війт; ф. 1262 Помічник на-
чальника Волинського ГЖУ; ф. 1335 Волинське 
ГЖУ; ф. 1342 Уп равління Подільського та Во-
линського тимчасового генерал-губернатора; 
ф. 1406 Фронтовий ви конав чий комітет службовців 
Всеросспілки міст Південно-Західного фронту; 
ф. 1407 Ко лек  ція грамот, привілеїв та універсалів; 
ф. 1419 Ви конавчий комітет ХІІ інженерно-бу-
дівельної бригади; ф. 1423 Документи, зі бра-
ні єврейською історико-археологічною ко мі-
сією. ф. 1435 Об’єднаний комітет партії м.  
Ка м’янець-Подільський; ф. 1439 Чернігівське 
ГЖУ; ф. 1475 Галагани; ф. 1537 Чернігівський 
гу бернський магістрат; ф. 1593 Управління упо-
вноваженого Всеросійського земського союзу по 
Буковині; ф. 1597 Катеринославське охоронне 
відділення; ф. 1599–1600 Помічник начальни-
ка Волинського ГЖУ в різних повітах губернії; 
ф. 1631 Пассек В. В.; ф. 1680 Кан целярія хар-
ків ського інспектора у справах друку; ф. 1682 
Кан целярія сумського тимчасового генерал-гу-
бер натора; ф. 1847 Остерський повітовий суд; 
ф. 1943 Новгород-Сіверська палата цивільного 
суду; ф. 2009 Білгородська духовна консисторія; 
ф. 2035 Лукашевичі; ф. 2047 Пільчіков М. Д.; 
ф. 2052 Сумцов М. Ф.; ф. 2053 Самборські; 
ф. 2058 Савва В. І.; ф. 2068 Щєглєєв С. С.; 
ф. 2090 Окружний фабричний інспектор; ф. 2104 
Овруцьке духовне правління; ф. 2161 Рада з’їзду 
гірничопромисловців Півдня Росії; ф. 2194 Ко-
лек ція мап; ф. 2227 Колекція документів Волин-
ського музею.

Аналіз фондів, документи яких користуються 
найбільшим попитом, свідчить, що використову-
вались фонди не тільки жандармських управлінь 
та охоронних відділень, а й особові фонди, фон-
ди господарсько-економічних установ, духовних 
правлінь, судів, прокуратури, колекції документів 
(мап, грамот, Волинського музею). Одна людина 
могла використати (для написання кандидатської 
дисертації) фонди блоків 1–3 (найбільший попит 
припадав на фонди жандармських управлінь).

Приклад:
«Революційне підпілля народництва 70-х ро-

ків ХІХст. в Україні і проблема конспірації» 
(1993) – студентка 4 курсу Дніпропетровського 
державного університету, дипломна робота: 
ф. 274, 301, 316, 385, 419, 442

«Союз визволення України і суспільно-по-
лі тичні процеси в західноукраїнських Землях 
(1914–1918)» (2001) – викладач Прикарпатського 
університету, кандидатська дисертація: ф. 274, 
307, 320, 336, 365, 385, 1599.

«Робітничий клас та рух Півдня України в 
період реакції та піднесення 1907–1914 рр.» 
(1955–1956), викладач Одеського вищого мо-
ре хідного училища, кандидатська дисертація: 
Фонди жандармерії Одеси

«Партійні організації та робітничий рух на 
півдні Україні в роки реакції та піднесення (1907–
1914 рр.)» (1975), викладач кафедри марксизму-
ленінізму Одеського інженерного морського учи-
лища, кандидатська дисертація: Фонди: Одеське 
охоронне відділення, Жандармське управління 
м. Одеса, Одеський військово-окружний суд, 
Прокурор Одеської судової палати.

«Діяльність більшовиків України в армії 
в 1914–1917 рр.» (1972), аспірант Одеського 
дер жав ного університету: Фонди: Прокурор Ки-
їв ської судової палати, Київський військово-ок-
руж ний суд, Канцелярія військового прокурора 
Ки їв ського військового окружного суду, Київ сь ке 
ГЖУ, Київська судова палата, Катеринославське 
ГЖУ, Жандармське управління м. Одеси, Про ку-
рор Одеської судової палати, Одеський військово-
окружний суд, Подільське ГЖУ, Харківське ГЖУ, 
Полтавське ГЖУ.

«Більшовицькі організації України в боротьбі 
за солдатські маси на буржуазно-демократичному 
етапі революції», доцент, канд. іст. наук, док-
торська дисертація (1983, 1984): ф. 315–318, 336, 
347–348, 386, 1597.

Останні дві теми досліджувала одна і та ж лю-
дина.

Користувачі документів працювали в чи-
тальному залі над темами найбільшого за обся-
гом історико-політичного, революційного блоку 
в різ ні роки. Здобуття Україною незалежності 
мало безпосередній вплив на їхній склад та 
кількість, а також на зміну пріоритетів у тематиці 
досліджень. Тепер почали досліджувати раніше 
невідомі сторінки історії України, так звані «білі 
плями», збіль шилось наукове опрацювання ра ні-
ше забороне них тем, розширилася в цілому тема-
тика до слід жень.

Статистичний аналіз, здійснений з ме тою от-
ри мання об’єктивного уявлення про ди на мі ку 
від відувань ЦДІАК України та зміни у дос лід-
жу ва ному блоці, свідчить про подальшу прі о-
ри тет ність опрацювання цього блоку, але в суто 
об’єк тивному, науковому плані. Плануємо опра-
цювати інші блоки – со ці аль ний, вій ськовий, куль-
турний, релігійний, еко номічний, з роз по ді лом 
користувачів за вищими навчальними зак лада ми, 
науково-дослідними інститутами та ре гіонами.
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Згідно з постановою урядової комісії в спра-
вах лік відації округ УСРР від 18 вересня 
1930 р., ух ва лено створити 28 місцевих архів-
них управ лінь (Київ ське, Дніпропетровське, 
Оде ське, Харків ське, Ар темівське, Волинське, 
Він ницьке, Запорізь ке, Ка м’янець-Подільське, 
Кременчуцьке, Криво різь ке, Луганське, Маріу-
польське, Миколаїв ське, Пол тавське, Сталінське, 
Херсонське, Чер ні гів ське, Бердичівське, Зінов’їв-
ське, Ко но топ ське, Лубенське, Мелітопольське, 
Ні жин ське, Прос курівське, Сумське, Уманське, 
Шев чен ківське), які підпорядковувались Цент-
раль ному архівному управлінню1.

Усі місцеві управління було поділено на 
три категорії. Кожне з них обслуговувало пев-
ну кіль кість районів, але утримувалось коштом 
тієї міськради, де воно територіально перебува-
ло. З 1 жовтня 1930 р. Київське місцеве архівне 
управління віднесено до першої категорії. Воно 
конт ролювало архіви діючих і ліквідованих ор-
ганізацій у 27 районах колишніх Київської, части-
ни Уманської та всієї території Білоцерківської 
округ, і мало утримуватись виключно лише Ки-
ївською міською радою. На бюджет міста пере-
кладено тягар обслуговування місцевостей, ніяк 
не пов’язаних із Києвом.

На початку 1930-х років Київське місцеве ар-
хів не управління мало декілька приміщень-ар-
хівосховищ у різних частинах міста – у будин-
ку Київської міської ради, в будівлі колишніх 
При сутніх місць, у 15-му корпусі Музейного 
містеч ка – Лаврського заповідника. Загальна 
площа архівосховищ сягала 6202 лінійні метри, 
невпорядкованими залишились близько 10 % до-
кументів, що в них зберігались.

У жовтні 1930 р. Київська міська рада наді-
слала Президії Всеукраїнського Центрального 
Ви конавчого Комітету (далі – ВУЦВК) лист, 
у яко му просила уряд розглянути питання фі-
нан су вання Ки їв ського місцевого архівного уп-
рав ління. Ос кільки ситуація, що склалась, су-
пе ре чила ос новним засадам побудови бюдже ту, 
адже до його витратної частини включали лише 
видатки, які стосувалися певної те риторіально-
адміністративної одиниці, а всі ус та нови й за-
клади, що мають міжрайонне значення, мали 
утримуватись коштом держбюджету, міськ рада 
пропонувала уряду або повністю прий няти ар хів-
ні управління на державний бюджет, або витрати 
розділити між місцевим і державним бюджета-
ми. А доки поставлене питання вирішувалося, 
вона не вважала за можливе виконання постано-
ви уря дової комісії від 18 вересня 1930 р.2

8 березня 1931 р. президія Київради запро-
понувала Київському міс цевому архівному уп-
равлінню звільнити 15-й кор пус Лаври і переда ти 
його під житло ро бітникам Червонопрапорного 
заводу, а архівні документи перевезти до двох 
лаврських церков (приміщення 15-го корпусу бу-
ло надано Київському окружному архівному уп-
равлінню під архівосховище ще в 1927 р. на тій 
підставі, що в Лаврі, як в культурно-історичному 
заповіднику, мали концентруватися тільки нау ко-
ві ус танови – музеї, бібліотеки, архіви, устано-
ви Академії наук України. Київське окружне, 
а зго дом місцеве архівне управління на ремонт 
корпусу і на стелажі протяжністю 3500 лінійних 
мет рів витратило 300 тис. крб.). Переміщення 
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архів них документів змарнувало б працю архі-
віс тів за п’ять останніх років. Проте на віть втру-
чання в цю справу Центрального ар хів ного уп-
равління не врятувало Київське місцеве ар хів не 
управління від виселення3.

У 1931 р. документи вказаного архівосхови ща 
було перебазовано до трьох напівзруйнованих 
ко лишніх церков – Іорданської, Воскресенської, 
Фео досіївської. При переміщенні зусиллями ар-
хівістів вдалося врятувати їх від пе ре мі шування 
і руйнування, але працювати в ново на даних 
будівлях було неможливо, оскільки во ни потре-
бували капітального ремонту і облаштування 
спеціальними стелажами, на що не було коштів. 
Ефективній роботі архівістів перешкоджала ще й 
велика віддаленість архівосховищ одне від одно-
го й від будинку місцевого архівного управління 
(близько 10 км). 

У Київському місцевому архівному управ лін ні 
в1931 р. працювало 12 службовців і ще два у Бі-
ло цер ківській архівній філії. Його співробітники 
інструктували архівістів 250 підприємств, ор га-
нізацій та установ міста і сіл приміської смуги, 
впорядковували та брали на зберігання доку-
менти діючих і ліквідованих підприємств, міста, 
а також книжковий і газетний фонди; виявляли 
та пропагували архівні документи господарсько-
практичного значення через виставки й статті 
в місцевій пресі і журналах «Радянський ар хів» 
і «Архів Радянської України», щороку видавали 
громадянам понад 400 довідок, у рік обслугову-
вали 200 користувачів читального залу4.

Секретаріат Всеукраїнського Центрального 
Ви конавчого Комітету постановою від 10 жовт-
ня 1931 р. закріпив за архівними установами 
їхні приміщення та заборонив райвиконкомам 
і міськвиконкомам без дозволу Центрального ар-
хівного управління відбирати їх і взамін надава-
ти гірші. Переселення архівних установ до інших 
приміщень дозволялось проводити лише у випад-
ку суто невідкладної потреби, при умові надання 
їм відповідних за площею і якістю приміщень. 
Перевезення архівних документів і облаштуван-
ня нових архівосховищ мали проводити коштом 
райвиконкомів і міськвиконкомів5.

На засіданні Секретаріату ВУЦВК 10 лис-
то па да 1931 р. розглядалось питання розвитку 
ар хівної справи в Україні за останні роки. Тут 
бу ло відзначено, що в 1929–1930 рр. на окре-
мих ді лянках робота архівних установ є вкрай 
не за до вільною: в сільських організаціях і уста-
новах архівну справу занедбано, подекуди навіть 
зни щено цінні документи; на периферії не про-
во диться збір цінних архівних документів і га-

зетного фонду; місцева влада недостатньо фі-
нан сує архівні установи; повільно готую ть ся 
нові кваліфіковані архівні працівники. Хо ча 
при Всеукраїнському заочному інституті під-
вищення кваліфікації педагогів у Харкові від-
крито архівознавчий відділ, підприємства, ор-
га нізації, установи не поспішали направляти на 
навчання своїх представників та вносити за них 
плату 24 крб. на рік.

З метою ліквідації за значених недоліків Сек-
ретаріат ВУЦВК постановив: 

– на доку ментальній базі місцевих ар хів них 
управлінь, їхніх філій та краєзнавчих іс то рич-
них архівів утворити єдину систему наукових 
архівних установ; 

– доручити Народному комісаріату фінансів 
із 1 січня 1932 р. вилучити з місцевого бюджету 
та передати в державний бюджет кошти на утри-
мання єдиної системи архівних установ; 

– архіви міськрад й райрад перетворити на 
міські й районні архівосховища для концентрації 
в них архівних документів райрад, міськрад та 
установ, організацій і підприємств, що знахо-
дяться на їхній території; 

– зобов’язати райради і міськради забезпечи-
ти архівні установи приміщеннями відповідної 
площі і якості, закріпивши їх за ними; 

– організувати спеціальний архівознавчий ви-
щий навчальний заклад; 

– доручити Народному комісаріату юстиції 
разом з Центральним архівним управлінням 
оп  рацювати питання про встановлення певної 
судово-пра во вої відповідальності за незаконне 
знищення ар хівних документів та невжиття за хо-
дів щодо належного їх зберігання6.

8 лютого 1932 р. згідно з постановою ЦК 
ВКП(б) утворено 5 областей в УСРР: Хар ків ська 
(82 райони), Київська (100 районів), Він ницька 
(71 район), Одеська (50 районів), Дніп ро пет ров-
ська (54 райони).

У протоколі засідання Секретаріату ВУЦВК 
від 26 лютого 1932 р. зазначалось, що у зв’язку 
з утворенням областей, постанова Секретаріату 
ВУЦВК від 10 листопада 1931 р. про реорганіза-
цію крайових іс торичних і місцевих архівів та 
їхніх філій на державні історичні, районні і мі-
ські архіви залишається в силі і переходить на 
обласну систему управління; Центральному ар-
хів ному управлінню, районним і міським радам 
до ручалось найближчим часом налагодити робо-
ту рай онних і міських архівів7.

На початку 1932 р. Київське місцеве архівне 
управління об’єднано з Київським обласним іс-
то ричним архівом. На підставі постанови Ради 
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Народних Комісарів УСРР від 20 квітня 1932 р.8 
при президії Київської міської ради утворе-
но міський архів як окрему адміністративно-
господарську одиницю, під по рядковану і під-
звіт ну міськраді і обласній архівній управі. 
В обо в’язки міського архіву входило інст рук-
тування та нагляд за архівною справою в архівах 
підприємств, організацій та установ Києва 
і приміської смуги; упорядкування, описування 
і зберігання документів міської і районних рад та 
їхніх виконавчих комітетів, ліквідованих і діючих 
установ; відокремлення і утилізація документів, 
у яких минула потреба; видача довідок, копій, 
витягів з архівних документів; виконання всіх 
інших обов’язків, які виконувало ліквідоване 
Київське місцеве архівне управління.

Передані до Київського міського архіву до-
кументи мали зберігатися в ньому 10 років, 
а потім передаватись на постійне зберігання до 
обласного або Державного історичного ар хівів. 
Завідувача міського архіву призначала міськ-
рада. На період із 1 квітня по 31 грудня 1932 р. 
президія міськради затвердила штат міського 
архіву у кількості чотирьох осіб – завідувача, на-
укового співробітника, інструктора-інспектора та 
асистента, а також кошторис на утримання його 
в сумі 8 тис. крб. Першим завідувачем міського 
архіву став колишній завідувач губернського 
і окружного архіву, а потім Ки їв ського місцевого 
архівного управління Давид Юхимович Зайченко, 
науковим співробітником – Сергій Аркадійович 
Богаєвський, інструктором-інспектором – Олек-
сандр Михайлович Барабашов, асистентом – Ми-
хай ло Іванович Андрієнко.

Повноцінну роботу мі ського архіву планува-
лось розпочати вже з 7 червня 1932 р. Проте по-
стала проблема з його облаштуванням, яку міська 
влада не поспішала розв’язувати, мотивуючи це 
тим, що в Києві виникла житлова криза, пов’язана 
з розміщенням обласних установ. Міськрада не 
ви ділила приміщення для канцелярії самого ар-
хіву. Для власних архівосховищ міський архів на 
підставі договору від 10 червня 1932 р. орендував 
за 540 крб.9 на рік у Всеукраїнського музейного 
містечка дві закриті церкви на території дальніх 
печер колишньої Києво-Печерської Лав ри. Це 
були колишня церква Різдва, площею 25 квадрат-
них сажнів, і колишня церква Зачаття, площею 
50 квад ратних сажнів. 

Ще у 1930 р. будівлю церк ви Зачаття Київська 
міськрада про понувала під архівосховище Цент-
ральному істо ричному архіву. Однак, останній від 
такої пропозиції від мо вився, мотивуючи це тим, 
що церква круглої фор ми і розмістити в ній стелажі 

буде неможливо, її будівля віддалена навіть від 
допоміжних приміщень Лаври і розміщення там 
документів призведе до неможливості ними ко-
ристуватись, крім того, у ній постійно наявний 
високий рі вень вологи, який весною зростає ще 
більше, а це при зведе до псування або взагалі 
знищення документів10.

Отже, від початку свого існування Київський 
міський архів отримав для архівосховища бу дів-
лі, які не тільки не були пристосовані для цього, а 
ще й потребували капітального ре мон ту – (вікна 
вибиті, всередині руїна) і все це при бракові 
будівельних матеріалів. Незважаючи на всі ці 
труднощі, ліквідовані підприємства наполягали 
на негайній передачі своїх справ на зберігання до 
міського архіву. За таких умов розпочати вчасно 
роботу його не вдалося. Передусім, усі зусилля 
колективу було спрямовано на закінчення ремон-
ту в архівосховищах та обладнання їх стелажами. 
Незабаром міськрада в своєму приміщенні, що на 
вулиці Воровського, 13 (нині вулиця Хрещатик), 
для канцелярії архі ву виділила кімнату № 411.

Київська міська влада неодноразово не ви-
конувала спеціальну постанову Секретаріату 
ВУЦВК від 10 жовтня 1931 р. щодо надання при-
міщень для архівосховищ архівним установам. 
Так, упродовж червня 1931 р. – квітня 1932 р. 
Київська міська рада відібрала у Київського об-
ласного історичного архіву (найбільшої в УСРР 
архівної установи) п’ять його приміщень, вза мін 
надавши архіву будівлі, цілком не пристосовані 
для довготривалого зберігання документів та їх 
наукового використання. 

1 квітня 1932 р. Ки їв ська міська рада запропо-
нувала Київському обласному історичному ар-
хіву звільнити колишній митрополичий будинок 
(дво поверховий будинок загальною площею 
по над 1 тис. м2), що в Софіївському подвір’ї на 
ву лиці Короленка, 22-в, і негайно перевезти усі 
свої архівні фонди до Михайлівського монасти-
ря. Адміністрація обласного історичного архіву 
оп ротестувала цю ухвалу міськради, оскільки 
при міщення будівлі колишнього Михайлівського 
мо настиря було вологе, без опалення і освітлення 
й не придатне для зберігання величезної кількості 
до кументів історичного та державно-політичного 
зна чення. Крім того, з 1930 р. і досі в будівлі 
на вул. Короленка, 22-в працювали читальний 
і виставковий зали архіву. Переїзд унеможли-
вив би роботу читального залу, зірвав би плани 
науково-дослідної роботи, тому архів відмовився 
звільняти приміщення. 

2 квітня наприкінці робочого дня, згідно з на-
казом коменданта міста Києва, на Со фіїв ське 
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подвір’я приїхали дві ван тажівки з чер во но-
армійцями, які відбили замки на архі во сховищах 
і без участі архівістів приступили до переміщен-
ня документів. Справи недбало на ван тажува-
лись у відкриті кузови автівок. Пе ре ве зення від-
бувалося під дощем. Все це призвело до псування 
значної кількості документів.

Виходячи з ситуації, що склалась, адміністра-
ція Київського обласного історичного архіву звер-
нулася до Київської міської ради з проханням на-
дати архіву приміщення колишньої Георгіївської 
церкви, яке знаходилося неподалік від основно-
го будинку архіву в Софіївському подвір’ї (вул. 
Короленка, 22-а), приміщення колишнього ново-
го готелю Києво-Печерської Лаври, частину яко-
го архів вже посідав, а також виділити кошти на 
ремонт зруйнованих стелажів і впорядкування 
пе ревезених і складених у купи архівних фондів. 
Міськрада обмежилась бюрократичною ухвалою 
від 13 квітня 1932 р. – розмістити обласний архів 
на території Лаври, передавши йому приміщення 
колишньої церкви Різдва. Київський обласний 
історичний архів у травні 1932 р. відмовився від 
цієї пропозиції, адже у цій будівлі можна було 
роз містити не більше третини його фондів12. 
У червні цього ж року непристосоване під ар хі-
во сховище приміщення колишньої церкви Різдва, 
яке потребувало ка пі тального ремонту, Київська 
міська рада переда ла міському архіву. Оскільки 
у Київського місь ко го архіву не було вибору, він 
погодився із про по зицією міської влади і розпо-
чав ремонт будівлі церк ви, облаштовуючи її під 
сховище до ку ментів.

Київський обласний історичний архів у жовтні 
1932 р. звернувся із клопотанням до президії 
міськради виділити 10 тис. крб. на відновлення 
стелажів, зламаних при примусовому переїзді 
до Михайлівського монастиря у квітні цього 
ж року. Старі стелажі можна було використати 
як будівельний матеріал. Міськрада відмовила 
в асигнуванні коштів обласному ар хіву, зазначив-
ши, що той фінансується з держбюджету13.

У доповідній записці інспектора Київської 
об ласної інспектури охорони пам’яток культу-
ри К. А. Антиповича Київській міській раді, да-
тованій 26 грудня 1933 р., йдеться про те, що серед 
пам’яток культури Києва, які взято на облік і під 
державну охорону, нині пере бу вають у загроз-
ливому стані: Софіївська (ХІ ст.), Михайлівська 
(ХІІ ст.), Анд ріївська (ХVІІІ ст.). Зокрема, за-
зна чено: «Михайлівська пам’ятка перебуває 
в роз по ряд женні обласного історичного архіву. 
Ар хівні фонди, перевезені з митрополичого бу-
дин ку, гниють через вологість. Крім того, до 

церк ви проникають безпритульні, розкладають 
з архів них матеріалів вогнища, крадуть і ламають 
худож ній іконостас. Будова руйнується»14.

Це був не останній натиск із боку міської 
вла ди на Київський обласний історичний архів. 
Згідно з ухвалою Київської міської ради від 
4 грудня 1937 р., основний будинок обласного 
історичного архіву на вул. Короленка, 22-а було 
призначено до зне сення, а на його місці мала 
бути збудована школа. Цей будинок, площею 
2810 м2, закріплений за архівом з 1922 р., в 
ньому зберігалось 750 тон архівних документів, 
розміщено робочі кімнати і читальний зал, 
єдиний, де є центральне опалення. Приміщення 
для перевезення архівних документів навіть не 
пропонувалось. Директор історичного обласного 
архіву в листі від 28 грудня 1937 р. Київській 
міській раді зазначив, що внаслідок низки ухвал 
міськради протягом 1931–1935 рр. обласний 
архів звільнив багато своїх приміщень. Архівні 
документи багато разів переміщувались, від чого 
багато їх загинуло, велика кількість опинилась 
в неупорядкованому стані, і їх зно ву довелось 
повторно впорядковувати. При звіль ненні при-
мі щень зруйновано стелажі, на які ви тра чено 
дер жавою сотні тисяч карбованців. Наприкінці 
1937 р. документи Київського облас ного істо-
рич ного архіву було розпорошено по 10 при мі-
щеннях у різних районах Києва. Вони загинули 
від вологості в непристосованих будівлях. Звіль-
нення приміщення на вул. Короленка, 22-а при-
звело б до того, що архів на невизначено тривалий 
час припинив би своє існування і, в кращому ра-
зі, перетворився б на склад паперу. На початку 
1938 р. ухвалу Київської міської ради від 4 грудня 
1937 р. було скасовано15.

Такою ж скрутною була ситуація і в Київ сько-
му міському архіві. Через брак коштів з 1 черв ня 
1934 р. дві посади в ньому було залишено, а дві 
скорочено. І це тоді, ко ли з переведенням столиці з 
Харкова у Київ обсяг ро боти міського архіву зріс. 
А на його спів робітників покладався контроль 
над архівами 350 організацій міста і приміської 
смуги. 15 жовт ня 1934 р. архівосховище міського 
архіву в колишній церкві Різдва Київрада пе ре-
да ла Київ ському обласному історичному архіву. 
Орендну пла ту міського архіву Музейному міс-
теч ку за єдине сховище, що було у церкві Зачаття, 
було змен шено до 360 крб. на рік16.

У 1935 р. міському архіву належали два ар-
хі восховища на території колишньої Києво-Пе-
черської Лаври у церкві Зачаття та на ву лиці 
Челюскінців. Вони мали площу 375 м2, про-
тяжність стелажів у 2 тис. метрів, на яких збе-
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рігались документи 350 фондів (300 тис. справ). 
У цьому ж році архіву повернуто одну штатну 
одиницю. 

Виконуючи постанову Ради Народних Комі-
сарів УСРР від 4 квітня 1936 р. про термінову 
перевірку архівів в усіх установах, підприємствах, 
організаціях для встановлення дійсного стану 
зберігання документів в Україні, Київський мі-
сь кий виконавчий комітет перевірив архіви 
83 установ міста та селищних рад, колгоспів 
і радгоспів при міської смуги. 

Результати перевір ки заслухано на засіданні 
президії міської ради. Остання констатувала, 
що із перевірених установ у задовільному ста-
ні перебували архіви лише в 12. Переважна 
біль шість архівних документів зберігалася в 
ко морах, повітках, на верандах, горищах, під-
лозі, а не на стелажах, як мало бути. Справи не 
підшито, не перенумеровано, без описів. Надані 
для архівосховищ приміщення, вологі й невеликі 
за розміром, не мали освітлення, вентиляції, 
вогнегасників, стелажів. Часто в ор га нізаціях не 
було архівістів, або хоча б осіб, які б відповідали 
за архівну справу. Все це призвело до псування, 
а то й нищення документів. 

У Києві найгірше архівну справу налагоджено 
в Будинку колективіста, пекарні № 43, заводі 
«Автомат», ар тілі «Електрозварня», Протезному 
заводі, Бу ді вельному інституті, Комбінаті сліпих, 
Пром тресті тощо. Перевіркою встановлено зник-
нення документів за 1915–1931 рр. на Протезному 
за воді, частини справ у школі № 55; у Будинку 
колективіста архівні справи понівечили щу рі, 
і від новленню вони не підлягали. 

Такий же незадовільний стан архівної справи 
був у се лах приміської смуги. Президія міськради 
ух ва лила: зобов’язати керівників міських ус та-
нов, підприємств, організацій й голів сільрад 
за безпечити архіви придатними для зберігання 
до кументів сховищами, залучити в архіви ква-
ліфікованих працівників, упорядкувати на леж-
ним чином архівні документи, притягнути до 
кримінальної відповідальності винних у їх втра ті 
або псуванні17.

Скрутне становище склалось і в Київському 
міському архіві. У листі від 13 травня 1936 р. ди-
ректора архіву до президії Київської міськради 
йшлося про те, що цього року фінансування 
міського ар хіву порівняно з 1935 р. зменшено на 
20 %, сховища перевантажено документами, що 
нев дов зі призведе до припинення комплектування, 
що необхідно збільшити штат до п’яти осіб, під-
ви щи ти зарплату нині працюючим архівістам, 
а до пе ревірки архівів у організаціях, установах, 

на під при ємствах міста і приміської смуги залу-
чати спів робітників апарату міськради18.

З 1 жовтня 1936 р. Київському міському архіву 
повернуто одну посаду архівіста.

Наслідком перевірки архівної справи в кінці 
1936 р. стало відкриття при Київському міському 
архіві курсів для підвищення кваліфікації ар хі-
вістів і осіб, відповідальних за архіви у діючих 
установах Києва. Керівництво останніх було 
зо бо в’язано відряджати своїх архівістів на кур-
си і вносити за них плату 130 крб.19 за кожно го. 
Планувалось створити 4 групи по 25 осіб. Нав-
чальний план було розраховано на 120 годин, 
нав чання мало тривати від 17 (18) години до 21 
(22) години. Обласне архівне управління покла-
ло обов’язки керівника курсів на директора Київ-
ського міського архіву Д. Ю. Зайченка20. 

З 1 вересня 1939 р. у Київському міському ар-
хі ві за адресою вул. Челюскінців, 8 планувалося 
про ведення двох місячних курсів без відриву від 
виробництва для архівістів 70 установ та науко-
вих закладів міського значення. Проте керівники 
установ і підприємств Києва проігнорували по с-
танову міськради від 9 серпня 1939 р. про під ви-
щення кваліфікації архівістів і не направили на 
курси своїх співробітників21.

На початку 1938 р. комісія Київського облас-
ного архівного управління обстежила місь кий 
архів. Основні зауваження комі сії – пере ван та же-
ність архівосховищ, відсутність необхідної кіль-
кості стелажів і розміщення ар хів них справ на 
підлозі і, як наслідок, призупинення комплекту-
вання архіву документами. Усі ці недоліки пояс-
нювались браком фінансування міського архіву 
із бюджету міста і нагальною потребою в додат-
ковому архівосховищі22.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Київ-
ської міської ради депутатів трудящих у 1940 р. 
для Київського міського архіву під архівосховище 
виділено приміщення на вулиці Короленка, 5223.

1 Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 2155, арк. 133.
2 Там само, арк. 163.
3 Там само, спр. 2806, арк. 1, 17.
4 Там само, спр. 4633, арк. 70–77.
5 Там само, спр. 3113, арк. 1.
6 Там само, арк. 2–3.
7 Там само, арк. 7.
8 Там само, спр. 9300, арк. 5.
9 Там само, спр. 5122, арк. 3.
10 Там само, спр. 2232, арк. 2.
11 Там само, спр. 5834, арк. 4.
12 Там само, спр. 3113, арк. 30, 46.
13 Там само, спр. 4731, арк. 2.
14 Там само, спр. 5475, арк. 18.
15 Там само, спр. 11286, арк. 12.
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16 Там само, спр. 6323, арк. 5, 11.
17 Там само, спр. 8795, арк. 12, 11, 16.
18 Там само, спр. 9394, арк. 2–3.
19 Там само, спр. 11285, арк. 6.

20 Там само, спр. 9130, арк. 9.
21 Там само, спр. 12213, арк. 15.
22 Там само, спр. 11285, арк. 1–2.
23 Там само, спр. 13003, арк. 3
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У статті проаналізовано наукові праці українських і закордонних дослідників з питань архівної україніки 
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Існує чимало праць як українських, так і іно-
земних науковців, в яких предметом дослідження 
є україно-канадське питання в різних його про-
явах. Однак всі вони донедавна подавали ін-
фор мацію щодо публікацій про українську 
спадщину в Канаді лише в загальних рисах. 
Проф. Ірина Матяш першою в Україні поруши-
ла це питання в архівознавчому ключі у своїх 
наукових статтях та у фундаментальній праці 
«Ар хівна україніка в Канаді: історіографія, ти-
по логія, зміст» (2008)1. Стосовно закордоння, 
то дослідження тут представлено у вигляді біб-
ліографії на українсько-канадську темати ку, до 
якої увійшли також публікації про архівну ук-
раїніку в Канаді. Скажімо, ще 1951 р. Українська 
Вільна Академія Наук (УВАН) в Канаді започат-
кувала під редакцією Ярослава Б. Рудницького 
бібліографічний щорічник «Slavica Canadiana» 
в серії «Slavistica», який також містив огляди 
книг, коментарі, звіти про життя і діяльність 
українців у Канаді. Починаючи з 1953 р., УВАН 
стала видавати також щорічник «Ukrainica Ca-
nadiana» (протягом 1953–1972 рр. було випу-
щено 20 номерів), що складався з 2 частин: 
1) бібліографія українських публікацій, виданих 
в Канаді за поточний рік; 2) перелік поточної 
української преси в Канаді2. У 1969 р. д-р Олек-
сандр Малицький підготував попередній перелік 
захищених у Канаді протягом 1934–1966 рр. ди-
сер тацій про українських канадців. Надалі видан-

ня було доповнене двома окремими додатками, 
які вийшли друком у 1970 й 1973 рр.3 У 1978 р. 
проф. Френсіс Свиріпа опублікувала анотовану 
бібліографію захищених у Канаді дисертацій на 
українсько-канадську тематику4. Також в іншій 
своїй праці – «Ukrainian Canadians: a survey of 
their portrayal in English-language works» (Ка-
надські українці: дослідження їхнього образу 
в англомовних працях) канадська дослідниця ре-
презентувала огляд англомовних публікацій про 
українських канадців, вміщених в англомовних 
виданнях до 1970 р.5 У 1980 р. Андрій Грегорович 
підготував перелік наукових праць з даної теми 
англійською та українською мовами, що по-
бачили світ у Канаді упродовж 1970–1980 рр. 
(загалом понад 240 назв)6. Спільними зусилля-
ми Багатокультурного історичного товариства 
в Онтаріо та Дослідницького центру імміграцій-
ної історії при Міннесотському університеті 
у 1981 р. у світ вийшов довідник «Ukrainians in 
North America: a select bibliography» (Українці 
у Північній Америці: вибрана бібліографія), до 
якого включено понад 2000 публікацій. У розділі 
«Українці в Канаді» вміщено бібліографію з пи-
тань економічного, релігійного, культурного, нау-
кового життя українських канадців, їхньої історії 
в Канаді, біографії, звіти й огляди з діяльності 
українських організацій в Канаді7. Анотовану 
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бібліографію канадських інформаційних ресур-
сів представлено в англо-франкомовній книзі 
М. Бонд та М. Керона «Canadian reference sources: 
an annotated bibliography» (Канадські довідкові 
джерела: анотована бібліографія), в якій також 
представлені публікації про українських ка-
надців8. Оскільки майже всі матеріали наявні 
у вигляді бібліографій і стосуються архівної 
україніки в Канаді лише в загальних рисах, то ак-
туальним є аналіз саме наукових джерел з цього 
питання, їхньої інформаційної складової, а також 
діяльності іноземних і українських науковців 
в цій царині. 

Метою статті є аналіз праць і діяльності 
ук раїнських та закордонних дослідників задля 
висвітлення їхнього внеску у вивчення ар хів-
ної україніки в Канаді. Завдання статті: про а-
налізувати внесок українських і зарубіжних нау-
ковців у дослідження архівної україніки в Канаді 
та зробити висновки щодо перспективи розвитку 
цього напряму архівознавства.

На теренах України найбільш вагомий внесок 
у дослідження архівної україніки в Канаді нале-
жить відомому архівознавцеві, доктору історичних 
наук, професорові, першому заступнику Голови 
Державного комітету архівів України Ірині Ма-
тяш. З понад 200 її публікацій у періодичних 
та продовжуваних виданнях, збірниках науко-
вих праць, матеріалах конференцій, результа-
ти наукових досліджень стосовно архівної ук-
раї ніки в Канаді викладені у низці публікацій9. 
В них дослідниця аналізує українську та ка-
надську історіографію архівної україніки, ви-
світ лює зміст поняття «архівна україніка», ха-
рак теризує склад і зміст українських архівних 
ко лекцій в Канаді, з’ясовує типологію архівної 
ук раїніки в Канаді, визначає методику описуван-
ня й реєстрації архівної україніки, окреслює 
коло проблем щодо інкорпорації цих документів 
до НАФ України, окреслює мету, завдання та 
шля хи практичної реалізації Галузевої програ-
ми «Архівна україніка», репрезентує науковій 
спіль ноті невідомі раніше документи з канад-
ських архівів (спогади Д. Дем’янчука, родинні 
документи Вадима Доброліжа з Едмонтона, ли-
сти Михайла Грушевського, рукописи Євгена 
Деслава та ін.)10. Проф. І. Матяш також неодно-
разово репрезентувала результати своїх студій 
на наукових конференціях як в Україні, так і за 
її межами.

У 2007 р. було розроблено й оприлюднено 
Концепцію створення та функціонування На-
ціонального реєстру «Архівна україніка», яку 
підготувала проф. І. Матяш. У цьому до ку мен-

ті обґрунтовано теоретичні, правові та ор га-
ні заційні засади створення і функціонування 
На ціонального реєстру «Архівна україніка», ви-
значено напрями й об’єкт архівної евристики, 
з’ясовано засоби і способи репрезентації ар хів-
ної інформації такого типу та умов доступу до 
ре єстру11. Саме ця Концепція й лягла в основу 
по дальшої роботи фахівців, головно спеціалістів 
УНДІАСД, з розробки Національного реєстру 
«Ар хівна україніка» на базі архівних зібрань 
в ін ших державах, зокрема в Канаді, Білору сі 
тощо.

Важливим здобутком у дослідженні канад ської 
україніки став вихід у світ у 2007 р. спеціального 
випуску археографічного щорічника «Пам’ятки» 
(т. 7), приуроченого до 140-річчя утворення Ка-
на ди і 115-річчя прибуття до цієї країни перших 
ім мігрантів з України. Цей випуск став першим 
в Україні спільним українсько-канадським пе-
ріодичним виданням, присвяченим історії ук-
раїнської діяаспори в Канаді. У ньому вміщено 
39 статей, тематично розподілених в семи рубри-
ках. Про багатолітню українсько-канадську 
спів працю та значущість спеціального випус-
ку «Пам’ятки» йдеться в передмовах до видан-
ня, авторами яких є головний редактор ар-
хео графічного щорічника, доктор історичних 
на ук, професор Ірина Матяш, Надзвичайний 
і Пов новажний Посол Канади в Україні Абайна 
М. Данн, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Ук раїни в Канаді Ігор Осташ, координатори Ук-
раїнсько-канадської програми Канадського ін-
сти туту українських студій (КІУС) Аль берт-
ського університету Ярослав Балан та Андрій 
Ма куха. На сторінках щорічника автори дос лід-
жують історичні передумови та перебіг трьох 
хвиль української еміграції до Канади (на ос нові 
документів з колекцій Державного ар хіву Чер-
нівецької області, Архіву Української Пра во-
славної Церкви в Канаді, Центрального держав-
но го архіву громадських об’єднань України, 
Дер жавного архіву Івано-Франківської області), 
ви вчають культурне, суспільно-політичне та цер-
ковне життя українців у Канаді, документальні 
колекції в українських та канадських інституціях 
(в Архіві ОУН у Києві, Провінційному архіві 
Альберти, Архіві УВАН і Військово-історичному 
музеї-архіві у Вінніпезі, Центральному держав-
ному архіві вищих органів влади та управління 
України), невідомі факти про життя та діяльність 
окремих осіб (Андрія Чайковського, митрополи-
та Іларіона (Івана Огієнка), Ольги Кобилянської, 
Д. П. де ля Фліза, Євгена Коновальця). Також 
у ви данні представлено огляди книг, журналів, 
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на у кових збірників, енциклопедій, колекцій та 
ін фор мацію про творчу співпрацю між Цент-
ром канадських студій при Чернівецькому на-
ціо нальному університеті ім. Ю. Федьковича 
й Сас качеванським університетом, Інститутом 
ук раїн ської археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського НАН України й Канадським 
інститутом українських студій, Відділенням 
Ін ституту дослідів Волині у Вінніпезі та Во-
лин ським державним університетом ім. Лесі 
Ук раїнки, про діяльність Музею буковинської 
діас пори у Чернівцях, музею «Село спадщини 
української культури» в Альберті тощо12. Ви хід 
у світ цього тематичного випуску високо оці-
нений науковою громадськістю13.

У 2008 р. зусиллями проф. І. Матяш побачи-
ло світ цінне за своїм змістовним наповненням 
ви дання у сфері архівної справи – комплекс-
ний довідник «Архівна україніка в Канаді: іс то-
ріографія, типологія, зміст». Ця книга – результат 
тривалої праці дослідниці в численних канад-
ських установах протягом 2006–2007 рр. завдяки 
стипендії Меморіального фонду ім. Івана Коляс-
ки, заснованого 1990 р. КІУСом. На сторінках 
видання уперше здійснено класифікацію архів-
ної україніки в Канаді, висвітлено історію фор-
мування поняття «україніка» і правові засади 
функціонування архівної україніки у суспільстві 
на національному та міжнародному рівнях, про-
ана лізовано українські й іноземні інформаційні 
ви дання з цього питання, публікації про архівну 
ук раїніку в Канаді, детально розглянуто історію 
фор мування, склад і зміст багатьох українських 
ко лекцій у Канаді. Загалом у книзі вміщено ін-
формацію про українські документальні ко лекції, 
які зберігаються в 34 канадських установах 
у про вінціях Онтаріо, Манітоба, Альберта, Сас-
качеван, Нова Шотландія, Британська Колумбія 
та у м. Торонто14.

Під керівництвом проф. І. Матяш також здійс-
нено підготовку і видання у 2010 р. першого ком-
плексного архівного довідника «Архівна україні-
ка в Канаді», який є спільним дослідженням 
УНДІАСД і Канадського інституту українських 
студій при Альбертському університеті. У виданні 
охарактеризовано документальні колекції, що 
збе рігаються в Бібліотеці та Архіві Канади та 
в ус тановах провінцій Альберта, Британська 
Ко лумбія, Квебек, Манітоба, Нова Шотландія, 
Онтаріо і Саскачеван. Описова стаття про ту чи 
іншу одиницю описування містить такі елемен-
ти: назва фонду, архівний шифр, крайні дати до-
кументів фонду, загальні кількісні характерис-
тики та носій інформації, історія/біографія 

фон доутворювача, структура та зміст фонду, умо-
ви дос тупу, мова документів, пошукові засоби15.

Загальний огляд українських архівних ко-
лек цій у Канаді представлено в монографії ві-
до мого українського історика, фахівця у галузі 
ар хівознавства, джерелознавства та спеціальних 
історичних дисциплін, доктора історичних наук 
Марини Палієнко «Архівні центри української 
імміграції (створення, функціонування, доля до-
кументальних колекцій)» (2008)16. У розділі «Ар-
хівна україніка в США та Канаді» авторка у за-
гальних рисах охарактеризувала документальні 
ко лекції та діяльність щодо збереження ук ра їн-
ської спадщини в Канаді таких канадських уста-
нов як Український культурно-освітній центр 
у Вінніпезі, Військово-історичний музей і ар хів 
УВАН у Канаді, Українсько-канадський дос лід-
ний та документаційний центр в Торонто, Біб-
ліотека та архів Канади (раніше – Національний 
архів Канади), Канадський інститут українських 
студій при Альбертському університеті, Консис-
то рія Української православної церкви у Вінніпе зі 
(зокрема, архівний фонд митрополита Іларіона)17. 
Деякі аспекти стосовно архівної україніки в Ка-
наді М. Палієнко висвітлила також у кількох 
статях у різних виданнх та у розділі «Українські 
архівні центри за кордоном», вміщеному в на-
вчальному посібнику «Нариси історії архівної 
справи в Україні» (2002)18.

Професор кафедри історії факультету гу ма-
ні тарних наук при Національному університе ті 
«Києво-Могилянська академія», доктор істо-
ричних наук, священик УПЦ КП Юрій Мицик 
під час наукового стажування в Канаді у 1999 р. 
та 2004 р. як стипендіат Меморіального фонду 
ім. Івана Коляски опрацьовував цінні матеріали 
з фондів бібліотек та архівів міст Торонто, От-
тави, Вінніпегу та Едмонтону. Результати цих дос-
ліджень він опублікував у третьому томі збірки 
«Український голокост, 1932–1933: свідчення 
тих, хто вижив» (2006), у книгах «Листування 
митрополита Іларіона (Івана Огієнка)» (2006) та 
«Чигирин – гетьманська столиця» (2007), у чис-
ленних статтях і доповідях на міжнародних кон-
ференціях в Україні та за кордоном (в основному, 
це стосується листування митрополита Іларіона 
та наукових коментарів до нього)19. Також Ю. Ми-
цик презентував свої дослідження на семінарах 
КІУСу при Альбертському університеті, лекціях 
в Ко ле гії ім. Св. Андрея (м. Вінніпег).

Іноземні науковці у своїх працях досліджують 
набагато ширше коло питань стосовно української 
спадщини в Канаді. Крім того, їхні наукові роз-
від ки, на відміну від студій українських фахівців, 
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є більш численнішими й вирізняються за типами 
видань (матеріали «круглого столу», описи ко-
лекцій, огляди тощо). Це пояснюється тим, що 
зарубіжні дослідники мають змогу більш три-
валий час працювати в канадських архівах та біб-
лі отеках, отримувати гранти на проведення різних 
по шуків в царині архівної україніки. Розгляне мо 
на уковий доробок групи цих дослідників.

Вагомий внесок у вивчення архівної україніки 
в Канаді здійснив почесний архівіст Бібліотеки 
і Архіву Канади (БАК) Мирон Момрик. Він ві-
домий як автор публікацій оглядів українських 
колекцій, що зберігаються в канадських інсти-
туціях, багатьох англо- й україномовних статей 
з даного питання. М. Момрик часто виступає 
з доповідями на наукових форумах (Другий між-
народний конгрес україністів, Львів, 1993 р.; 
кон ференція Федерації східно-європейських то-
вариств родинної історії, Клівленд, 1995 р.; кон-
ференція КІУС, Едмонтон, 2002 р.; конференція 
Канадської асоціації етнічних студій, Оттава, 
2005 р. та багато ін.). Канадський науковець при-
святив понад 25 років своєї праці в БАК збере-
женню документальної спадщини етнокультур-
них спільнот у Канаді, у тому числі й україн ської. 
Завдяки М. Момрику до БАК було передано на 
зберігання цінні українські колекції документів: 
відомих українських громадських діячів та вче-
них – Андрія Жука, Михайла Єремієва, Во ло ди-
ми ра Кубійовича, уряду УНР у екзилі та ін.

У статті «Resources on Ukrainians in Ontario 
at the National Archives of Canada» (Джерела 
про українців у Онтаріо в Національному архіві 
Канади), яку було опубліковано у бюлетені То-
вариства багатокультурної історії «Поліфонія. 
Ук раїнці в Онтаріо», дослідник дав авторську ха-
рактеристику колекціям, що зберігаються в На-
ці ональному архіві Канади і які пов’язані з пер-
шою, другою та третьою хвилями української 
ім міграції до Канади20. В іншій статті, під за-
головком «Українські архівні збірки при На ціо-
наль ному архіві Канади», вчений висвітлив роз-
виток українських архівних колекцій в рамках 
На ціональної етнічної програми, започаткованої 
1972 р. як окремої секції при Рукописному відділі 
Національного архіву Канади (НАК) з метою збе-
реження спадщини етнокультурних груп Канади, 
в тому числі й українців21.

Задля ознайомлення громадськості з результа-
тами діяльності Національного етнічного архіву 
при Національному архіві Канади (з 1989 р. – 
Багатокультурна архівна програма) М. Мом рик 
вперше підготував у 1984 р. довідник українських 
архівних колекцій під назвою «A Guide to Sour-

ces for the study of Ukrainian Canadians» (До-
від ник джерел для вивчення українців Канади) 
анг лійською та французькою мовами. Видання 
охоп лює 57 колекцій Рукописного відділу На ціо-
нального архіву Канади (НАК), які були зібрані 
по всій Канаді, починаючи з кінця 1960-х рр. 
(43 колекції належать окремим особам, а реш-
та 14 – різним організаціям і установам). Опис 
до кож ної колекції складається з таких еле мен-
тів: назва колекції; коротка біографічна/іс то-
рична довідка про фондоутворювача (особу чи 
ор ганізацію); номер колекції; вид документа 
(оригінал чи копія, фотокопія, мікрофільм, ко-
тушка, фотографія чи друковані матеріали); 
хро нологічні рамки колекції; обсяг колекції (у 
мет рах, сантиметрах, сторінках); номер науково-
до відкового апарату; зміст колекції. Крім того, 
у кінці довідника подано перелік 39 колекцій Ру-
ко писного відділу НАК із зазначеним номером 
ко лекції, в яких міститься важлива інформація 
про українських канадців22.

Канадський архівіст, починаючи з 1984 р., 
також підготував описи до низки колекцій, що 
відносяться до архівної україніки: громадсько-
го діяча, військовослужбовця Стівена Павлюка 
(1984); художниці, професора історії ми-
стецтва, культурно-освітньої діячки Катерини 
Антонович (1985); письменниці, журналістки, 
редактора і видавця, громадсько-політичної та 
культурно-освітньої діячки Олени Кисілевської 
(1985); громадсько-політичного діяча, дипло-
мата і публіциста Андрія Жука (1986); Союзу 
ук раїнських канадських ветеранів (1988); Ор-
га нізації Української Молоді «Пласт» (1988); 
ук раїнського хореографа, балетмейстера, режи-
сера Василя Авраменка (1995); громадсько-по-
лі тичного діяча, юриста Стенлі Фроліка (1995); 
ви значної громадської діячки, вчительки, жур-
налістки, письменниці Савелли Стечишин (1996); 
журналіста, історика, письменника, лідера ко-
му ністичного руху Петра Кравчука (1997); Асо-
ціації об’єднаних українських канадців (1999); 
політичного діяча та журналіста Михайла Єре-
мієва (1999); громадського діяча і журналіста 
Ми хайла Погорецького (2001); Світового конгре-
су вільних українців (2002); громадського діяча 
і пись менниці українського походження Доріс 
Елі забет Янди (2005); провідного українського 
гро мадсько-політичного діяча Володимира Кос-
сара (2005); Союзу українських студентів Канади 
(СУСК) тощо23.

Професор Манітобського університету, док-
тор фі лології, старший науковий співробітник 
від ділу німецьких та слов’янських студій при 
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Ма ні тоб ському університеті, почесний профе-
сор НаУКМА, активний поборник української 
мо ви Ярослав Розумний присвятив багато нау-
ко вих досліджень вивченню української діас-
по ри в Канаді. Результати цих студій були 
ним репрезентовані на «круглому столі» та 
конференціях Конгресу Українців Канади, ук-
ра ї но знавчих конференціях в Іллінойському 
уні вер ситеті в Урбан-Шампейні (США), сесіях 
Нау ко вого товариства ім. Т. Шевченка та в бага-
тьох публікаціях. Зокрема, у статті «Українські 
ар хіви Вінніпегу» розглянуто архівні колекції 
Осе редку української культури і освіти, Вій сько-
во-історичного музею і архіву УВАН, Ар хі ву 
при слов’янській колекції Манітобського уні вер-
ситету, Архіву українського досвіду в Ка на ді та 
Колегії Св. Андрея.

Автор аналізує кожну ус танову за такими кри-
теріями: історія за сну ван ня інституції, обсяг та 
зміст колекцій, на яв ність на уково-довідкового 
ап парату до них, умо ви збе рігання та користуван-
ня документа ми, дже рела фі нансування установ, 
на явні проб леми24. Також Я. Розумний підготував 
і опуб лі ку вав матеріали конференції «Yesterday, 
To day, To mor row: The Ukrainian Community in Ca-
nada» (Вчора, сьо годні, завтра: українська спіль-
нота в Ка наді), яка відбулася 13 травня 2000 р. 
у Він ніпезі25.

У 1990 р. колишній директор Канадського ін-
ституту українських студій Альбертського уні-
верситету, доктор суспільних наук, почесний 
професор НаУКМА Богдан Кравченко під готував 
українською та англійською мовами пер ший 
довідник з архівної україніки «Архівні ма теріали 
з історії України в Канаді: Попередній ано тований 
перелік» (Canadian Archival Holdings Per taining to 
the History of Ukraine: A Preliminary Check-list). 
Видання було присвячене І Конгресові Між-
народної асоціації україністів і стало першим 
ви пуском серії «Зарубіжна архівна україніка», 
під готовленого за пропозицією Археографічної 
ко місії Академії наук УРСР. До переліку увійшли 
ано тації до 21 документальної колекції шести 
канадських установ: Бібліотеки Карлтонського 
університету, Національного архіву Канади, Ар-
хіву провінції Альберти, Українського дос лід-
ницького та документаційного центру у Канаді, 
Українського культурно-освітнього осередку 
та Ар хіву Альбертського університету26. Ще 
у 1977 р. науковець опублікував матеріали до слід-
ження про українознавчі курси, які були за про-
вад жені в університетах Британської Колумбії, 
Кал гарі, Віндзора, Йорка, Макгілла, Західного 
Он таріо, Конкордії тощо27.

Інший канадський учений українського по-
ходження, професор відділу історії та класич них 
студій в Альбертському університеті, фахівець 
у галузі суспільної та політичної історії Галичини 
в ХІХ ст., дослідник Голокосту в Україні та ук ра-
їн сько-єврейського питання Іван-Павло (англ. – 
John-Paul) Химка видав англомовний довідник 
«Galicia and Bukovina: a research handbook about 
Western Ukraine, late 19th and 20th centuries» (Га-
личина та Буковина: науково-дослідний довідник 
по Західній Україні, кінець ХІХ – початок ХХ сто-
ліття), який було підготовлено для дослідників 
Се ла спадщини української культури. Видання 
ви йшло у 1990 р. за підтримки Департаменту 
куль тури та багатокультурності в провінції Аль-
берта і є результатом досліджень канадських 
учених Радомира Б. Білаша, Я. Івануса, Р. Ли сак-
Мартинків, Д. Мандерсон, Л. Понг та Д. Кор нера. 
В розділі «Основні бібліотеки та ар хіви» вче-
ний здійснив огляд колекцій чотирьох ус танов: 
Бібліотеки Альбертського університету (м. Ед-
монтон), Бібліотеки Торонтського уні вер ситету, 
Українського музею та архіву отців Ва силіан 
(м. Мондера, провінція Альберта) та Осе редку 
(м. Вінніпег). По кожній з установ подано ад ре-
су, номер телефону, відомості про обсяг та зміст 
українських колекцій, інформацію про опуб лі-
ковані каталоги до колекцій. У виданні також вмі-
щено перелік українських періодичних видань, 
які зберігаються в бібліотеках Альбертського та 
То ронтського університетів28.

Іван-Павло Химка спільно з професо ром 
Аль берт ського університету Френсіс Свиріпою 
та кож опуб лікував довідник для досліджен ня 
ук раїн сько-канадської генеалогії «Sources for 
re searching Ukrainian family history» (Джерела 
для дослідження історії українських родин). На 
сто рінках видання представлено як опублікова-
ні ук раїнські, німецькі, польські, російські дже-
ре ла про українських канадців (книги, газети, 
жур нали, періодика), так і неопубліковані (со-
ціо логічні дані канадського уряду, церковні, 
зе мельні, імміграційні матеріали, документи, 
по в’язані з натуралізацією)29. Крім того, ка-
над ські дослідники беруть участь у підготов-
ці пер шого найвичерпнішого на сьогодні дже-
рела інформації в Інтернеті про Україну «The 
Internet Encyclopedia of Ukraine»: І.-П. Химка – 
тема «Історія», Ф. Свиріпа та А. Макух – тема 
«Діаспора: Канада». Цей проект започаткував 
КІУС у 2001 р.30 Починаючи з 2008 р. І.-П. Хим-
ка очолює Програму дослідження релігії 
і культури КІУСу, в рамках якої було розпоча-
то проект «Сакральні пам’ятки: проект доку-
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ментування ду ховної спадщини». І.-П. Химка 
у співпра ці з Б. Гри нишиним, С. Гринюк, 
Н. Кононен ко, Ф. Сви ріпою та іншими колега-
ми здійснює оциф ровування релігійної спадщи-
ни україн ської громади в Альберті, Саскачевані 
та Манітобі31.

У 1985 р. побачив світ ще один довідник «Gui-
de to Ukrainian Canadian newspapers, periodicals 
and calendar-almanacs» (Довідник по українсько-
канадським газетам, періодиці, календарям 
і аль манахам), де Ф. Свиріпа детально охарак-
теризувала мікрофільмовану колекцію КІУС: 
166 найменувань газет і періодичних видань, 
що виходили до 1941 р. та 44 назви альманахів 
і календарів, які вийшли у світ у пізніший час. 
Опис до кожного видання містить: транскрипцію 
кириличної назви видання і її переклад анг лій-
ською мовою, відомості про час і місце випус-
ку, періодичність виходу, тип видання, формат, 
мо ву, тип видання за галузевою або тематичною 
спеціалізацією, девіз32. Того ж самого року ка-
надська дослідниця опублікувала результати 
сво го дослідження усної історії з уст українських 
ка надців. Інтерв’ю з ними були записані до груд-
ня 1980 р. і нині ці свідчення зберігаються в різ-
них державних та приватних колекціях Західної 
Канади й Онтаріо. Описова стаття містить ін-
формацію про шифр, імена інформатора та ін-
терв’юєра, місце й дату інтерв’ю, тривалість, 
мо ву, наявність анотації чи короткого змісту, 
пе ріод, який охоплює інтерв’ю, теми розмови 
і ко ментарі33. Крім того, дослідниця захистила 
в Аль бертському університеті дисертацію на здо-
буття наукового ступеня магістра з гуманітарних 
наук на тему «Українсько-канадська історіогра-
фія анг лійською мовою: дослідження» (1976, 
англ.). У 1991 р. КІУС запросив дослідницю 
підготувати випуск «Журналу українознавчих 
студій» (том 16, № 1–2) з нагоди 100-річчя пер-–2) з нагоди 100-річчя пер-2) з нагоди 100-річчя пер-
ших українських поселень в Канаді. Більшість 
авторів статей досліджують питання міжвоєнного 
та воєнного періоду в Канаді: причини та умови 
імміграції українців на канадські прерії (С. Ціпко, 
М. Гулка-Тєхко, Я. Балан, Г. Робінсон), куль-
турне життя українських канадців (Б. Небесьо, 
К. Соколик), участь українських волонтерів 
з Канади в інтернаціональних бригадах в Іспанії 
(М. Момрик), про видатного громадського і куль-
турного діяча, співзасновника Української греко-
православної церкви, архіпресвітера Семена 
Савчука (О. Герус), канадського славіста, лекси-
кографа, літературознавця, журналіста, перекла-
дача українського походження, доктора філософії 
Костянтина-Генрі Андрусишина (В. Буйняк) та ін. 

Більшість з цих статей ґрунтуються на архівних 
документах.

Хронологічний огляд урядових звітів, ди-
сер тацій, статей, книг, які було видані про-
тягом 1896–1970 рр. під егідою КІУСу, а та-
кож неопублікованих рукописів, представлено 
у довіднику Ф. Свиріпи «Ukrainian Canadians: 
a survey of their portrayal in English-language 
works» (Канадські українці: дослідження їхньо го 
образу в англомовних працях). У цьому видан-
ні авторка висвітлює «еволюцію» сприйняття 
українців у канадському суспільстві, починаю чи 
від нечітких повідомлень англосаксонців про по-
яву українських піонерів на канадських прері ях 
і аж до наукових досліджень, які відображають 
«зрілість» української громади у Канаді. Видан ня 
хронологічно впорядковане відповідно до трьох 
хвиль української імміграції до Канади: до Пер-
шої світової війни, у міжвоєнний період та піс-
ля Другої світової війни. Як зазначає Ф. Свирі па, 
перша дисертація на українознавчу тематику бу ла 
захищена у 1925 р. в Альбертському університе-
ті і стосувалась вона сільських шкіл переселен-
ців в західній Канаді, у тому числі й українців34. 
Слід відзначити, що авторами публікацій про-
тягом першої та другої хвиль української ім-
мі грації у більшості випадків були канадські 
дослідники, які ще не виокремлювали українців 
із багатокультурного й поліетнічного населення 
Канади. Українська громада як окремішній 
еле мент постала після Другої світової війни 
в публікаціях канадців українського походжен-
ня: історика, письменника, громадської діячки 
О. Войценко, журналіста, дипломата, професо ра 
В. Кайє-Кисілевського, науковця і громадського 
діяча М. Мандрики, історика, суспільного діяча, 
редактора М. Марунчака, вченого-мовознавця, 
літературознавця, громадського і політичного 
діяча Я. Рудницького, сенатора, історика, гро мад-
ського та політичного діяча П. Юзика та ін.35

Андрій Б. Макух є науковим координатором 
Центру українсько-канадських студій ім. Кулів 
при КІУС та старшим редактором рукописів 
проекту КІУС – електронної енциклопедії «The 
Internet Encyclopedia of Ukraine»36. А. Макух не-
одноразово виступав з доповідями на Трирічних 
Конгресах українців Канади (2001, 2004, Він-
ніпег), конференції УВАН (2004), щорічних кон-
ференціях Канадської асоціації славістів (2004, 
2006, 2007, 2009, 2010), Конгресі Міжнародної 
асоціації україністів (2005, Донецьк), щорічних 
зіб раннях Канадської історичної асоціації, кон фе-
ренції Канадської асоціації етнічних студій (2005, 
Оттава), конференції Міжнародного інституту 
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освіти, культури та зв’язків з діаспорою (2008 р., 
Львів), де порушував питання про історію та 
майбутнє українських студій в Канаді; життя 
українців у Торонто; четверту хвилю української 
імміграції до Канади, яка розпочалась після здо-
буття Україною незалежності; про український 
комуністичний рух у Канаді; внесок громадсько го 
діяча, науковця Микити Мандрики в організова-
не життя української громади в Канаді тощо. 
Він також опублікував статтю в українському 
археографічному щорічнику «Пам’ятки» про 
невідомий лист Матвія Поповича до його колег-
комуністів у Вінніпезі37.

У 2003 р. під редакцією А. Макуха вийшов чер- редакцією А. Макуха вийшов чер-редакцією А. Макуха вийшов чер-
говий випуск «Журналу українознавчих студій» 
(том 28, № 2), присвячений історії українців 
у Ка наді. Це вже друге видання КІУС про ук-
раїнознавчі дослідження (перше таке видання 
ви йшло під редакцією Ф. Свиріпи у 1991 р.). На 
сторінках видання свої наукові доробки, що ґрун-
туються здебільшого на архівних документах, 
пред ставили О. Мартинович та А. Нагаєвський 
(про всесвітньовідомого українського хореогра-
фа, актора, режисера Василя Авраменка), 
У. Го ловач-Аміот (про історію виникнення та 
роз витку Союзу української молоді Канади 
(СУМК), М. Татарин (про діяльність о. Миколи 
(Шум ського) в українській католицькій громаді 
в Ка наді), М. Момрик (про нагляд Королівської 
Ка надської кінної поліції за українськими ор га-
ні заціями в Канаді протягом 1920–1960 рр.) та 
Л. Грекул (аналіз роману Віри Лисенко «Yellow 
Bo ots»)38.

Підсумовуючи огляд наукового доробку в ца-
рині архівної україніки в Канаді, можна зробити 
такі висновки:

1. До 1990 р. українську архівну спадщину 
в Ка наді, здебільшого, досліджували канадці 
ук раїнського походження, які були представни-
ками третьої та четвертої хвиль української ім-
міграції (після Другої світової війни). Канадські 
ж дослідники у більшості своїх праць не розгля-
дали українську громаду як окремий сформо-
ваний елемент канадського суспільства і тому 
досліджували її у контексті слов’янської 
(східноєвропейської) імміграції загалом. Для 
дослідників з УРСР доступ до архівів Канади, як 
і наукові відрядження за кордон загалом, отри-
мання грантів, з відомих причин були практично 
нереальними.

2. Канадські вчені завжди мали можливість 
працювати з безцінною українською спадщиною 
безпосередньо, через прямий доступ до архівів, 
бібліотек, музеїв Канади. Дослідники з України 

активно приєднались до цього процесу завдя-
ки грантам, стипендіям, науковим стажуван ням 
лише після здобуття Україною незалежності, 
однак кількісно їх й досі дуже мало (І. Матяш, 
Ю. Мицик). 

3. Дослідження архівної україніки Канади 
в наукових розвідках іноземних учених охоплю-
ють набагато ширше коло питань і є численніши-
ми, ніж в Україні. Однак власне історіографія 
архівної україніки представлена лише в декількох 
працях, переважно бібліографічного характе ру, 
що зумовлює необхідність у подальших до слід-
женнях з цього питання. Дедалі більше науков-
ців, як канадських, так і українських, звертають-
ся у своїх працях до архівної спадщини в Канаді, 
тому історіографія архівної україніки в Канаді 
потребує активізації й може бути виокремлена як 
окрема галузь української історичної науки.

4. Завдяки науковому доробку І. Матяш, 
Ю. Ми цика, М. Палієнко в останні три роки здійс-
нено якісний прорив у систематизації знань про 
архівну україніку в Канаді, опубліковано низку 
цінних монографій та довідників, які істотно по-
легшують подальшу роботу з архівної евристики. 
Водночас потрібні приплив вітчизняних молодих 
науковців у цій сфері архівознавства і наступні 
дослідження в царині вивчення інтелектуальних 
здобутків українців в Канаді.
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Процедура розсекречування справ, документів 
та інших матеріальних носіїв інформації, що ма-
ють гриф секретності (далі – секретні документи, 
якщо це не обумовлено окремо), в СРСР була до-
сить складною і суперечливою. В останні роки 
його існування порядок засекречування та роз-
секречування документів визначався окремим 
розділом «Инструкции по обеспечению режима 
секретности в министерствах, ведомствах, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях 
СССР № 0126», затвердженої постановою Ради 
Міністрів СРСР від 12 травня 1987 р. № 556-
1261.

Нині в державних органах, на підприємствах, 
в установах, організаціях України (далі – устано-
ви, якщо це не обумовлено окремо) зосереджена 
велика кількість секретних документів, пере-
важну частину яких створено та засекречено ще 
в СРСР. Наявність значної кількості секретних 
документів ускладнює доступ дослідників до 
інформації та потребує залучення до зберігання 
їх багатьох фахівців режимно-секретних органів 
(РСО), використання спеціально обладнаних 
службових приміщень та чималих фінансових 
витрат, що ускладнює роботу РСО та секретних 
архівних підрозділів.

Політичні та економічні реформи, структурна 
перебудова економіки України, зміни напрямів 
зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної дія-
льності, військового будівництва і оборони дер-
жави призвели до суттєвих змін у категоріях ві-
до мостей, що відносяться до державної таємниці, 
та до правової неоднозначності у підходах до ви-
зна чення сутності, змісту і характеристик секрет-
них відомостей.

Україна з перших років своєї незалежності 
роз почала формування власної системи охорони 
дер жавної таємниці, зокрема, системи засекречу-
ван ня і розсекречування документів, яка значною 
мірою успадкувала багато що з радянського дос-
ві ду, але разом з тим й врахувала певні світові 
тен денції. Зазначимо тільки основні (базові) акти 
віт чизняного законодавства з цього питання:

• 1994 р. – прийнято Закон України «Про дер-
жавну таємницю»2; 

• Указом Президента України затверджено 
По ло ження про державного експерта з питань 
та єм ниць3 ;

• 1995 р. – наказом Голови Державного ко мі-
тету України з питань державних секретів (Держ-
комсекретів) затверджено Звід ві до мос тей, що 
ста новлять державну таємницю Ук раїни (ЗВДТ), 
на основі якого розроблено роз гор нуті переліки 
ві домостей, що становлять держав ну таємницю 
у мі ністерствах, інших ор ганах дер жавної влади 
(да лі – Розгорнуті пе ре ліки)4;

• 1999 р. – прийнято Закон України «Про дер-
жавну таємницю» у новій редакції5; 

• 2001 р. – наказом Голови Служби безпеки 
України затверджено ЗВДТ у новій редакції6;

• 2003 р. – постановою Кабінету Міністрів 
Ук раїни затверджено «Порядок організації та 
за безпечення режиму секретності в органах 
дер жавної влади, органах місцевого самовря-
дування, на підприємствах, в установах і ор га ні-
заціях» (далі – Порядок)7.

При оцінці ступеня секретності відповідних 
носіїв інформації, здійсненій на підставі вимог 
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за значених вище нормативно-правових актів, 
мож на переконатися, що ступінь секретності 
значної їх кількості не відповідає грифам сек-
ретності, наданих у СРСР, або ці носії взагалі не 
містять державної таємниці. Це викликає певні 
непорозуміння під час роботи із зазначеними до-
кументами.

В Україні нині секретні документи, що нако-
пичилися та знаходяться у користуванні, можна 
умовно розподілити на три групи за підставами 
їх засекречення:

• перша група – секретні документи, яким 
грифи секретності «особой важности», «совер-
шенно секретно», «секретно» були на да ні на під-
ставі відомчих переліків відомств ко лишнього 
СРСР до 1991 р., й які досі мають між державний 
характер, тобто співавторами і спів власниками 
інформації поряд з Україною є інші країни СНД. 
Порядок поводження з цими носіями певною 
мірою регламентує Угода про взаємне забезпе-
чення збереження міждержавних секретів, під-
писана у м. Мінську 22 січня 1993 р. Разом із 
тим слід зазначити, що порядок розсекречуван-
ня відповідних документів цією Угодою не ре-
гулюється;

• друга група – секретні документи, яким гри-
фи секретності «особой важности», «совершенно 
секретно», «секретно» надано на підставі ві дом-
чих переліків відомств колишніх СРСР та УРСР 
до 1991 р., й які не мають міждержавного ха-
рактеру, тобто автором і власником таких носіїв 
інформації є лише Україна;

• третя група – секретні документи, яким 
надано грифи секретності на підставі ЗВДТ та 
Розгорнутих переліків, відповідно до Закону Ук-
раїни «Про державну таємницю». 

Відповідно до статей 7 та 12 Закону України 
«Про державну таємницю», віднесення інформа-
ції до державної таємниці, зміна ступеня сек рет-
нос ті та розсекречування інформації від носяться 
до компетенції відповідного державного експер-
та з питань таємниць.

Створення інституту державних експертів 
із питань таємниць у 1994 р. відкрило мож-
ливість певною мірою вирішити проблему за-
секречування й розсекречування інформації, за-
лучати до ви конання цього завдання практично 
всі органи ви конавчої влади. З метою надання цим 
експертам методичної допомоги у визначені сту-
пеня секретності інформації, Держкомсекретів 
Ук раїни у 1994 р. видав «Методичні рекомендації 
державним експертам з питань таємниць щодо 
визначення підстав для віднесення відомостей до 
державної таємниці та ступеня їх секретності»8. 

Згідно з ними, підставою віднесення інформації 
до державної таємниці є можлива економічна та 
будь-яка інша шкода державі внаслідок розго-
лошення інформації, що охороняється. Та кож із 
метою проведення експертних оцінок мож ливої 
шкоди ці методичні рекомендації пе ред бачають 
створення експертних комісій із залученням 
фахівців, котрі працюють у сфері, до якої від-
носиться об’єкт експертизи. Порядок опрацю-
вання результатів роботи експертних комісій 
базується на методі експертних оцінок. 

У 1998 р. розроблено й уведено в дію на-
казами Голови Держкомсекретів від 9 люто го 
1998 р., № 22, № 23, «Рекомендації з організа ції 
діяльності експертних комісій при державних ек-
спертах з питань таємниць» та в новій редакції 
«Методичні рекомендації державним експертам 
з питань таємниць щодо визначення підстав для 
віднесення відомостей до державної таємниці та 
ступеня їх секретності»9.

Нині в установах України триває робота з пе-
регляду ступеня секретності носіїв інформації, за-
секречених ще в СРСР. Проведення її ініціювала 
Служба безпеки України, звернувшись у 2001р. 
до Кабінету Міністрів України з пропозицією 
розпочати роботу з інвентаризації секретних 
но сіїв інформації колишнього СРСР. У зв’язку 
з виконанням відповідного урядового доручення 
Служба безпеки України розробила і надіслала 
міністерствам, іншим центральним органам ви-
ко навчої влади «Рекомендації щодо організації 
ви конання доручення Кабінету Міністрів України 
від 17 лютого 2001 р. № 78-ск/47 щодо приведення 
секретів колишнього СРСР у відповідність до ви-
мог чинного законодавства України»10. У 2007 р. 
установи України отримали доручення Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2007 р. № 297-
ДСК до листа СБУ «щодо проблем існування 
засекречених за часів колишнього СРСР ма-
теріальних носіїв інформації», що надало новий 
імпульс роботі з розсекречування11. Постійну 
ува гу розсекречуванню відповідних документів, 
порядку їх передавання на архівне збе рігання 
при діляє Держкомархів Ук раїни, яким, зокрема, 
бу ли видані нор мативні акти, а саме:

• наказ голови Головного архівного управління 
при Кабінеті Міністрів України від 2 квітня 
1992 р. № 14 «Про розсекречення документів 
колишніх архівів Компартії України»12;

• спільний наказ голови Головного архівного 
управління при Кабінеті Міністрів України та го-
лови Державного комітету України з питань тех-
нічного захисту інформації від 3 березня 1997 р. 
№ 25/7 «Про затвердження Інструкції про поря-
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док відбору та передачі cекретних до кументів на 
архівне зберігання»13; 

• спільний наказ голови Головного архівного 
управління при Кабінеті Міністрів України та го-
лови Державного комітету України з питань тех-
нічного захисту інформації від 3 березня 1997 р. 
№ 26/8 «Про затвердження Типового по ложення 
про секретний архівний підрозділ дер жавного ор-
гану, підприємства, установи і ор га ні за ції»14;

• наказ голови Державного комітету архівів 
України від 2 березня 2001 р. № 88 «Про пере-
гляд секретів колишнього СРСР»15;

• наказ голови Державного комітету архівів 
України від 21 березня 2001 р. № 17 «Про під-
готовку реєстрів розсекречених архівних фондів 
(1991–2000)»16.

На підставі наказу № 17 з 2009 р. видається 
«Реєстр розсекречених архівних фондів України», 
який став підсумком кількарічної напруженої ро-
боти українських архівістів із розсекречуван ня 
великого обсягу архівних документів та спів ро-
бітників Українського науково-дослідного ін-
сти туту архівної справи та документознавства 
з упо рядкування і систематизації відомостей 
про ці до кументи. Як міжархівний довідник «Ре-
єстр…» надає можливість дослідникам отримати 
об’єк тивну інформацію про раніше засекречені 
до кументи з різноманітних питань соціального, 
по літичного, економічного життя України кінця 
ХІХ – середини ХХ ст., а, відтак, за потреби – 
звернутися до першоджерел з метою відновлення 
історичної правди про минуле нашої держави. 
Уже видано 2 томи «Реєстру…» у 5 книгах. На 
черзі підготовка третього тому, до якого увійдуть 
відомості про архівні документи, розсекречені 
у 2003–2010 рр.

У 2005 р. видано наказ голови Державного 
комітету архівів України від 31 січня 2005 р. 
№ 10 «З оголошенням рішення колегії Держ ком-
архіву України від 25 січня 2005 р. «Про стан 
та перспективи розсекречування документів 
у дер жавних архівах»17. Цей наказ видано за 
під сумками роботи колегії Держкомархіву, яка, 
зокрема, роз гля нула питання розсекречування 
відповідних до кументів.

У рішенні колегії зазначалося, «…що держав-
ними архівами України з кінця 80-х років вико-
нано значні обсяги роботи із розсекречування 
документів та забезпечення доступу до них. 
У другій половині 90-х років ця робота де що 
уповільнилася, а подекуди припинилася. Від-
повідно до доручення Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 17 лютого 2001 р. № 78-СК/47, згід-
но з наказом Держкомархіву від 2 листопада 

2001 р. № 88/ДСК «Про перегляд секретів ко-
лишнього СРСР», керуючись рекомендаціями 
щодо приведення секретів колишнього СРСР 
у від повідність з вимогами чинного законодав-
ства України, розробленими СБ України та на-
дісланими держархівам України 30 травня 
2002 р. за № 01-430/ДСК, тимчасові експертні 
комісії, створені з цією метою в державних ар-
хі вах, відновили роботу з перегляду секретів 
ко лишнього Радянського Союзу, що містилися 
в архівних документах. При цьому у зазначених 
рекомендаціях передбачено, що перегляд гри фів 
секретності документів, які зберігаються в дер-
жавних архівах, здійснюватиметься за окремим 
порядком, який буде додатково ви зна чено СБ 
України спільно з Держкомархівом. Від сутність 
такого регламентуючого документа знач но 
усклад нює подальшу роботу із розсекречу ван        
ня, а в деяких випадках взагалі не дозволяє її 
продов жувати. У той же час у держархівах, на по-
рушення законодавства, залишаються на секрет-
ному зберіганні ще по рівняно значні комплекси 
документів, що не містять державної таємниці. 
Це порушує конституційні права особи на доступ 
до інформації, ускладнює надання інформації 
для соціального захисту громадян, завдає шкоди 
міжнародному іміджу держави»18. Далі в рішенні 
колегії вказувалось, що «…серед питань, що по-
требують нормативного врегулювання, зокре-
ма, – правомірність прийняття архівними устано-
вами самостійних рішень щодо розсекречування 
документів у разі відсутності фондоутворювача 
і його правонаступника чи від сутності у фондо-
утворювача в даний час режим но-секретного ор-
гану або ж через недоступність зараз колишніх 
фондоутворювачів тощо. Частину проблем із 
роз сек речування архівних документів спричи-
не но по зицією деяких установ-фон до ут во рю ва-
чів чи їх правонаступників, що ухи ляються під 
на ду маними приводами від кон ст руктивного 
спів ро бітництва у цих питаннях з державними 
архівами…»19.

У 2009 р. було видано:
• наказ голови Державного комітету архівів 

України «Про розсекречення, оприлюднення 
та вивчення архівних документів, пов’язаних 
з українським визвольним рухом, політичними 
репресіями та голодоморами в Україні» № 19 від 
4 лютого 2009 р.20;

• наказ голови Державного комітету архівів 
України № 70 від 28 квітня 2009 р. з оголошенням 
рішення колегії ДКАУ від 23 квітня 2009 р. «Про 
хід виконання держархівами Указу Президента 
України від 23 січня 2009 р. № 37/2009 «Про роз-
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секречення, оприлюднення та вивчення архівних 
документів, пов’язаних з українським визволь-
ним рухом, політичними репресіями та голодо-
морами в Україні»21.

Робота з розсекречування активно здійс ню-
ється безпосередньо в архівних установах Ук-
раїни, яку доцільно розглянути на прикладі Цент-
рального державного архіву вищих органів влади 
і управління України (далі – ЦДАВО України), 
що має значний досвід у цьому. Розсекречування 
відповідних документів колишнього СРСР 
в ЦДАВО України розпочато ще наприкінці 
1980-х рр. Підставою для проведення цієї роботи 
в той період були:

• наказ голови Головархіву УРСР від 18 ве-
ресня 1987 р. № 77 «Про розширення досту-
пу дослідників до документів, що зберігаються 
в державних архівах республіки»22;

• рішення колегії Головархіву УРСР від 16 бе-
резня 1987 р. «Про розширення доступу до слід-
ників до документів, що зберігаються в держав-
них архівах республіки»23;

• інформаційний лист Головархіву УРСР 
від 14 грудня 1989 р. № 04-779 про виконання 
рі шення колегії Головархіву УРСР 16 травня 
1989 р. «Про роботу по розширенню доступу 
дослідників до документів Державного архівного 
фонду СРСР»24.

Упродовж 11 років, аж до 1997 р., включ-
но, комісія ЦДАВО України з розсекречування 
архівних документів та розширення доступу до 
них користувачів переглянула та скасувала гри-
фи секретності документів 1218 архівних фондів 
загальною кількістю 97689 справ25. Чималий об-
сяг справ, які розсекречено та передано на за-
гальне зберігання протягом зазначеного вище 
періоду, пояснюється, насамперед, відмінністю 
тогочасних правил проведення розсекречуван-
ня документів, що передані на зберігання до 
державних архівів, від вимог чинних сьогодні 
нормативних та правових актів стосовно засек-
речування та розсекречування документів. Роз-
секречування відповідних документів колиш-
нього СРСР, які зберігаються в ЦДАВО України, 
нині здійснюється відповідно до вимог вищезаз-
начених нормативно-правових актів України, які 
визначають конкретні норми щодо процедури 
розсекречування документів.

Ведучи мову в цій статті про результати роз-
секречування архівних документів в ЦДАВО 
України, розглянемо вимоги зазначених вище 
нор мативно-правових актів, дотримання яких 
ефективно спрацьовує в установах, документи 
яких ще не передані на зберігання до архівів, та 

як при дотриманні тих самих вимог процедура 
розсекречування відповідних документів, що 
знаходяться на архівному зберіганні, може три-
вати значний період часу.

Діяльність співробітників ЦДАВО України 
ор ганізовується відповідно до положень про 
структурні підрозділи, посадових інструкцій, 
пла нів роботи відділу та особистих планів, з обо-
в’яз ковим урахуванням вимог «Типових норм 
ча су та виробітку на основні види робіт, що ви-
конуються у державних архівних установах, за-
тверджених наказом Держкомархіву України від 
8 лютого 2008 р. № 22»26. Беручи до уваги не -
обхідність виконання вимог Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні устано-
ви», положення «Про Центральний дер жав ний 
архів вищих органів влади і управління України», 
види робіт, що проводяться з метою перегляду 
грифів секретності документів, скла дають при-
близно 15 % робочого часу члена комісії з розсе-
кречування та 35 % робочого ча су співробітника 
підрозділу РСО. Збільшення тривалості робочо-
го часу, витраченого на роз секречування, призве-
де до невиконання основних завдань та функцій 
архіву.

Проте складність ситуації з проведенням роз-
секречування відповідних документів в ар хів них 
установах полягає не лише в цьому. Ос нов ними 
причинами того, що нині приведення грифів 
секретності документів колишнього СРСР у від-
по відність до чинного законодавства є тривалим 
та складним процесом, насамперед, виступають 
ті вимоги нормативно-правових актів, що рег-
ламентують здійснення цієї процедури. Так, 
від повідно до вимог Порядку для проведення 
ро біт з розсекречування відповідних архівних 
документів створюється комісія з компетентних 
працівників архіву із залученням представника 
установи, в діяльності якої зазначені секретні 
документи були утворені. Практика проведення 
такої роботи показує, що згоду на участь у роботі 
комісії архіву дають 80 % установ, до яких звер-
тався ЦДАВО України, і лише в частині перегляду 
справ з метою встановлення відповідності грифів 
секретності документів ви могам законодавства. 
Подальші види робіт, а саме ті, які є найбільш 
об’ємними за показниками ви траченого часу 
та людських ресурсів, повністю здійснюються 
співробітниками архіву. До них відносимо скла-
дення переліків документів, під готовку й оформ-
лення документів комісії з ме тою подальшого по-
дання їх на затвердження дер жавному експерту 
з питань таємниць. Саме ви мога складання подо-
кументних переліків у прак тиці архіву є найбільш 
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складною та дис кусійною. Адже обліковою оди-
ницею в архівних установах є справа, яка може 
налічувати від 1 до 250 документів, і друкування 
переліків при розсекреченні 100 справ насправді 
є друкуванням переліків від 100 до 25000 за-
головків документів. Нескладні розрахунки по-
казують, що, здійснюючи розсекречування до-
кументів у 1980-х – 1990-х рр., друкуючи при 
цьому подокументні переліки, архів витратив би 
на розсекречування 97689 справ щонайменше 30 
років.

Ще однією складовою процесу роз сек речу-
вання архівних документів є вимога затвер-
дження рішення комісії державним експертом 
з питань таємниць установи, що є фондоутворю-
вачем документів або правонаступником. Значна 
кіль кість установ, документи яких нині ще зна-
хо дяться на секретному зберіганні в ЦДАВО 
Ук раїни, припинили своє існування ще за часів 
Ра дянського Союзу, не кажучи вже про кількість 
ус та нов, які «зникли» без правонаступників під 
час от римання Україною незалежності. Нор ма-
тивно-пра вові акти, що регламентують розсекре-
чування від повідних документів, у такому випад-
ку ви ма га ють затвердження результатів роботи 
комісії з розсекречування державним експертом 
з питань таємниць за компетенцією, покладаючи 
тим са мим на архіви ще й визначення державного 
екс перта, який є компетентним з того чи іншого 
пи тання. І все, можливо, було б не таким склад-
ним, як би думка співробітників архіву про сферу 
ком петентності того чи іншого експерта не роз-
хо дились з думкою самого експерта з цього при-
воду. У складній політичній ситуації, при частих 
змінах керівного складу вищих органів влади та 
управління рідко хто з експертів без вагань визнає 
свою компетентність у частині секретності тієї чи 
іншої інформації, хай це навіть буде інформація 
часів колишнього СРСР. Яскравим прикладом 
у цьому випадку може слугувати розсекречу-
вання комісією ЦДАВО України документів про 
місця поховань німецьких військовополонених та 
ін тернованих на території України в роки Другої 
світової війни. Розсекречування лише 316 справ 
розпочалося ще у 2004 р. і закінчилося остаточ-
но лише в червні 2010 р27. Саме неспроможність 
або небажання державних експертів з питань 
таємниць декількох відомств України не давало 
змогу архіву протягом шести років зробити до-
ступними для громадськості ті документи, перші 
примірники яких розсекречено та запровадежено 
в науковий обіг у Російській Федерації ще де-
кілька років тому, та до яких є доступ у мережі 
Інтернет.

Залучення до роботи з розсекречування від-
повідних документів державних експертів з пи-
тань таємниць є складним для архівів ще з однієї 
причини. Формування справ у період до 1950-х рр. 
дуже часто здійснювалось з відхиленням від 
правил провадження діловодства. В одній і тій 
же справі у багатьох випадках зберігаються 
до кументи, розсекречення інформації яких 
на лежить до компетенції абсолютно різних 
експертів. Дотримуючись вимог Порядку, члена-
ми комісії з розсекречування при роботі з такими 
справами мають бути складені переліки окремо 
на кожний документ та разом із матеріальним 
носієм ін фор мації надіслані на затвердження 
експерту. На справді зробити це неможливо, на-
самперед, тому, що у такому випадку архів має 
розформувати справу і/або сформувати декілька 
нових справ або сформувати її повторно після 
повернення документів від експертів (за умови 
повернення). Обидва варіанти повністю порушу-
ють вимоги Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» та «Правил 
роботи державних архівів», створюють реальну 
загрозу збереженню документів Національного 
архівного фонду України і потребують розро-
блення нових окремих правил обліку секретних 
документів.

Погодження висновків комісії архіву з дер-
жав ним експертом з питань таємниць за ком-
петенцією є не зовсім прийнятною для викори-
стання у прак тиці архівів ще й тому, що значна 
частина до ку ментів колишнього СРСР (особливо 
періоду 1930–1940 рр.) передана була в архіви на 
сек ретне зберігання, документи обліковані в ар-
хіві як секретні, в той час як на самих документах 
відсутні реквізити обмеження доступу. Внесення 
їх до переліків документів, які передбачають 
реквізит «гриф секретності», та затверджують-
ся державним експертом з питань таємниць, 
на нашу думку є недоцільним. На практиці це 
означає розсекретити несекретний документ. 
У той же час передати їх на загальне зберігання 
в архівній установі неможливо у зв’язку з тим, 
що за даними облікових та статистичних звітних 
документів вони зазначені як секретні. Процедура 
розсекречування таких секретних «несекретних» 
документів в Україні, на жаль, не регламентова на 
жодним із нормативно-правових актів.

Незважаючи на все викладене вище, ЦДАВО 
України регулярно продовжує розсекречування 
відповідних документів. Лише за 2009 р. архів 
розсекретив понад 10 000 справ. На загальне збе-
рігання передано документи Верховного Суду 
УРСР ( 9904 справи); «Колекцію документальних 
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матеріалів місцевих органів радянської влади на 
Україні» за 1918–1936 рр. (14 справ); «Колекцію 
документів з історії Великої Вітчизняної війни» за 
1941–1946 рр. (28 справ); документи Народного 
комісаріату внутрішніх справ УРСР» за 1919 р., 
(дві справи); документи Ради Міністрів УРСР за 
1937–1950 рр.28

Суттєво змінити ситуацію щодо кількості сек-
ретних документів колишнього СРСР у держав-
них архівах України, крім змін у нормативно-
пра во вій базі, можливо було б також за рахунок 
ак ти візації самостійної роботи з розсекречуван-
ня до кументів установ, що передали документи 
в архіви. Підтвердженням цього є результати 
ро боти в 2009 р. установ, що входять до списку 
джерел комплектування ЦДАВО України. Дер-
жавний комітет архівів України самостійно про-
во див розсекречування документів Головного 
ар хівного управління при Раді Міністрів УРСР 
за період 1918–1938 рр. (40 справ), які збе рі-
га ю ться в ЦДАВО України. Державна служ-
ба ав томобільних доріг розсекретила 52 спра-
ви; ко місія Міністерства освіти і науки Ук ра ї ни 
здійснила перегляд грифів секретності до ку мен-
тів цієї установи.

Важливим нині є питання удосконалення по-
ряд ку відбору та передавання секретних до ку мен-
тів на архівне зберігання. Перед пе ре да ван ням 
секретних документів до державних архівних 
установ Дежкомархіву необхідно здійснювати 
заходи щодо перегляду та приведення грифів 
сек ретності таких документів у відповідність із 
ЗВДТ, за результатами яких повинні приймати 
відповідні рішення. 

Наявна нормативно-правова база дає змогу 
об’єктивно вирішувати питання щодо визна-
чення ступеня секретності відомостей та гри-
фу сек рет ності конкретних носіїв інформації, 
але за ли ша ється громіздкою і потребує удо-
сконалення. Пе ре дусім це стосується секрет-
них документів, що збе рігаються в архівних 
ус тановах. Вирішенню по рушених вище проб-
лем могло б, зокрема, сприяти розроблення та 
вве дення в дію нових нормативно-правових 
актів, які б удосконалювали порядок відбору та 

пе редавання секретних документів на архівне 
збе рігання та розсекречування від по відних до-
ку ментів, що вже перебувають на зберіганні 
в дер жавних архівних установах.
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Право доступу до архівних документів є од-
ним із способів вираження права людини на 
інформацію як однієї з основних гарантій забез-
печення демократії у державі. З огляду на те, що 
свобода формування суспільної думки має дуже 
велике значення, вона вимагає умов для майже 
безперешкодного доступу до інформації, поши-
рення думок та суджень, для реалізації базового 
принципу – права людей знати. Відтак основ-
ною метою національного законодавства, яке 
закріплює право людини на інформацію, полягає 
у впровадженні принципу максимального опри-
люднення інформації у практику.

Принцип максимального оприлюднення вста-
новлює презумпцію, яка полягає в тому, що вся 
інформація, яку зберігають державні органи влади, 
підлягає оприлюдненню, із єдиним застережен-
ням, що дана презумпція не виконується тільки 
в об меженому числі випадків.

Таким чином, державні органи зобов’язані 
оп рилюднювати інформацію, і кожен член су-
спіль ства має відповідне право на її отримання. 
Кож ного разу, коли державні органи намагаються 
об межити доступ громадян до інформації, вони 
ма ють обґрунтувати законність цих дій та довес-
ти, що інформація, яку вони намагаються прихо-
вати, підпадає під сферу виключень.

Доступ до архівів давно став питанням знач-
ного громадського інтересу, адже без нього немає 
справжньої свободи вибору. У колишніх країнах 
з тоталітарним режимом, архіви є найбільш точ-
ним та чи не єдиним достовірним відображенням 
історії народу. Це зумовлено тим, що за умов 
функціонування таких режимів, як правило, 
відсутні будь-які юридичні засоби відображення 
багатоманітності ідей, справжньої поведінки лю-
дей та прихованих соціальних конфліктів. На від-
міну від публічного образу держав, який такі ре-
жими намагалися створити, їхня істинна природа 
може бути розкрита тільки у величезному масиві 

документів поліції та розвідувальних служб, які 
контролювали народ.

Основна роль, яку відіграють архіви, ха рак те-
ри зується як їхніми функціями, на кшталт форму-
ван ня правдивої історичної пам’яті, так і їхнім зна-
ченням у дотриманні прав людини. Зокрема, у тій 
винятковій важливості, яку такі документальні 
джерела мають для осіб, що постраждали від ко-
лишнього режиму, як для прямих, так і непрямих 
жертв. Документи цього періоду є істотними для 
використання індивідуальних прав: право знати, 
яка інформація про осіб зберігається в архівах, 
право досліджувати долю родичів, які зникли 
під час періоду репресій, право на реабілітацію 
для ув’язнених та репресованих з політичних 
мотивів, на компенсацію та відшкодування збит-
ків, завданих жертвам репресій, право на рес-
титуцію конфіскованого майна тощо.

У цьому контексті міжнародні стандарти прав 
людини містять ряд загальних положень. Зок-
рема, стаття 19 Загальної декларації прав лю дини 
проголошує свободу шукати, одержувати і по-
ширювати інформацію та ідеї будь-якими за собами 
і незалежно від державних кордонів. У її 27 статті 
закріплено, що кожна людина має право вільно 
брати участь у культурному житті суспільства, на-
солоджуватися мистецтвом, брати участь у науко-
вому прогресі і користуватися його благами.

Безперечним є те, що свобода інформації не 
мо же користуватися абсолютним захистом. Ана-
логічна норма, яка закріплює це право в стат-
ті 19 Міжнародного пакту про громадянські 
і по літичні права, містить застереження, що ко-
рис тування ним накладає особливі обов’язки і 
особливу відповідальність. Воно може бути, от-
же, по в’язане з певними обмеженнями, які, од-
нак, мають встановлюватися законом і бути не-
об хідними для поважання прав і репутації інших 
осіб, для охорони державної безпеки, громадсько-
го порядку, здоров’я чи моральності населення.

Ключові слова: архівні документи, право на інформацію, оприлюднення інформації, державні органи влади, 
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Така ж позиція відображена і у статті 10 Єв ро-
пейської конвенції прав людини, частина перша 
якої закріплює право одержувати і поширювати 
інформацію та ідеї без втручання держави і неза-
лежно від кордонів. А частина друга встановлює, 
що здійснення цих свобод, оскільки воно по-
в’язане з обов’язками і відповідальністю, може 
бу ти предметом таких формальностей, умов, об-
межень або покарання, які встановлені законом 
і необхідні в демократичному суспільстві в ін те-
ресах національної безпеки, територіальної ці-
ліс ності або громадського порядку, з метою за по-
бі гання заворушенням або злочинам, для захисту 
здо ров’я і моралі, репутації або прав ін ших лю-
дей, для запобігання розголошенню ін фор мації, 
одержаної конфіденційно, або для під три мання 
авторитету і неупередженості пра во суд дя.

Згадані вище статті демонструють конфлікт 
інтересів і позицій, який потрібно враховувати 
у процесі доступу до архівних справ. Відтак, 
на цей час особливої гостроти набула проблема 
взаємозв’язку конституційних прав закріплених 
у статті 34-й та статтях 31-й та 32-й Конституції 
України, яка полягає у конфлікті між правом 
на інформацію з одного боку та правом на та-
ємницю кореспонденції й невтручання в особи-
сте і сімейне життя, з іншого, які є складовими 
права приватності.

Право на інформацію закріплено 34 стат-
тею Конституції України, яка гарантує кож но му 
право на свободу думки і слова, на віль не ви ра-
ження своїх поглядів і переконань. Конс ти ту-
цією передбачено виключний перелік підстав, 
за якими особа може бути обмежена в праві 
вільно збирати, зберігати, використовувати і по-
ши рювати інформацію, а саме: «в інтересах на-
ціональної безпеки, територіальної цілісності 
або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя».

Таким чином, кожний конкретний випадок 
відмови у наданні інформації має відповідати 
одному із названих вище суспільних інтересів. 
Органи державної влади не мають права вста-
нов лювати будь-які обмеження щодо надання ін-
фор мації, якщо така інформація не може завдати 
шко ди ін тересам, передбаченим Конституцією 
України. Стаття 34 її наголошує на тому, що ці 
обмеження мають встановлюватися законом.

Слід відразу зазначити, що оскільки чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, є части-
ною національного законодавства України, то 
крім вимоги закріплення цих обмежень на рівні 
закону, дані обмеження мають бути «необхідними 
в демократичному суспільстві», як це передбаче-
но статтею 10 Європейської конвенції захисту 
прав людини та основоположних свобод.

Ці правовідносини регулюються низкою за-
ко нів та підзаконних нормативно-правових ак-
тів. Зокрема, стаття 16 Закону України «Про 
На ціональний архівний фонд та архівні уста-
нови» встановила, що «доступ до документів 
Національного архівного фонду, які містять 
конфіденційну інформацію про особу […] об-
межується на 75 років від моменту створення цих 
документів, якщо інше не передбачено законом. 
Раніше зазначеного строку доступ здійснюється 
з дозволу громадянина, права та за конні інтереси 
якого можуть бути порушені, а в ра зі його смерті – 
з дозволу спадкоємців».

Згідно із Законом України «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій» 17 квітня 1991 р. 
№ 962-XII право доступу до архівних справ ре-
абілітованих жертв політичних репресій от ри ма-
ли самі жертви, їх родичі, і за наявності дозволу 
від жертв чи родичів – дослідники.

Відкритим залишається питання доступу до 
архівних справ осіб, які не були реабілітовані, 
не зважаючи на те, що жодних законних підстав 
для відмови у доступі не існує. Грифи «секрет-
но» и «совершенно секретно», на основі яких 
обмежується доступ до інформації, жодним ук-
раїнським законом не передбачено. У СРСР вони 
були запроваджені інструкцією №0186, яка теж 
мала статус секретної. З огляду на загальне пра-
вило застосування нормативних актів радянсько-
го часу лише у тому випадку, коли вони не су-
перечать Конституції України, відмова в доступі 
до архівних справ у зв’язку із посиланням на 
підзаконний акт є незаконною. Більше того, 
в цьо му випадку має діяти загальний принцип ha-
beas data, тобто «право на знання особистістю ар-
хівних даних про себе». У випадку смерті особи 
це право поширюється на його родичів. Родичі 
та кож повинні мати право на інформацію про 
долю особи, які зникли під час періоду репресій.

Це підтверджується і резонансним рішенням 
Конституційного суду України у справі Ус ти мен-
ка, яке стало першою справою, розглянутою ним 
за зверненням громадянина України. Виключна 
важливість цього рішення полягала у визнанні 
права особи знати інформацію про себе. Шкода 
тільки, що це нічого не дало самому Устименку, 
оскільки саме рішення так і не було виконано.
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Проте доволі часто виникають ситуації, коли 
право особи знати щось, може суперечити пра-
ву іншої особи на приватність. Насамперед має 
бути визначено, чи має передана в архів ін фор ма-
ція підстави для неприйнятного порушення при-
ватності при її розкритті і опуб лікуванні. Стат тя 
8 Європейської конвенції з прав людини дозволяє 
втручання в здійснення цього права згід но з зако-
ном і у випадках, необхідних у демок ратичному 
суспільстві в інтересах національної і громадської 
безпеки або економічного добробуту країни, з ме-
тою запобігання заворушенням і злочинам, для 
захисту здоров’я або моралі чи з метою захисту 
прав і свобод інших людей.

Ці ситуації доволі часто порушують не тіль-
ки правові питання, а й питання етики. Один 
із десяти найвідоміших архівістів у світі Тер рі 
Кук запропонував свою модель оцінки кон фі-
ден ційної інформації, яка ґрунтується на трьох 
вза ємопов’язаних факторах: програмі, агенції та 
гро мадянина.

Програма є метою спеціального урядового за-
вдання, частково фіксована, але часто відмінна 
від наміру та дійсності. Агенція є органом, який 
виконує це урядове завдання. Відтак, чим більший 
розрив між законом і практикою, тим враз ливішою 
є інформація, зібрана за рішенням уряду. Адже 
є велика різниця між ситуаціями, коли інформація 
надана особою особисто (наприклад, заповнення 
податкової декларації у податковій службі), або 
зібрана без відома особи таємною поліцією, що 
практично не дає можливості особі контролювати 
та виправляти фіксовані про неї відомості.

З цього випливає, що на противагу кон фі ден-
цій ній інформації, яка вільно надається агенції, 
інформація, яка зібрана і використовується роз-
ві дувальною агенцією без надання суб’єктові 
будь-якої можливості уточнення та корегуван-
ня, потребує підвищеної уваги. У такому випад-
ку захист приватності складається із декількох 
шарів, а саме: законодавства, умов передачі, зо-
бов’язання дослідника, технологічних умов ро-
боти із архівами та професійної етики. Тільки 
у взаємозв’язку цих складових можна належним 
чином вирішувати питання співвідношення пра-
ва на інформацію та права на приватність.

Внаслідок того, що право на інформацію та 
пра во на приватність мають приблизно рівну 
юри дичну силу та значущість, як права людини, 
то у випадку їхнього протиріччя застосовується 
ме тод конституційного тлумачення, який отримав 
наз ву «методу конституційного балансування».

Цілком зрозуміло, що ні повна відкритість, 
ні цілковита таємність не є розумними, і жодна 

країна в світі не зайняла одну з цих крайніх по-
зицій. Може бути поставлене лише питання про те, 
якої відкритості та якої таємності ми потребуємо. 
Це означає: які типи даних повинні збе рі га ти ся 
в таємниці, згідно з якими обставинами і на який 
період, з яких причин і в інтересах якої особи чи 
інституції. Законодавство про доступ до докумен-

тів архівів зустрілося з викликом, кинутим йому 
фундаментальним правом особи знати, і це при-
водить нас до питання: наскільки відкритість мож-
лива і наскільки таємність необ хідна.

Для використання «методу конституційного 
балансування» скористаємося триступеневим те-
стом, який використовує Європейський Суд з прав 
людини для того, щоб визначити правомірність 
обмеження доступу до інформації. Загалом прин-
цип обмежень права на доступ до інформації має 
відповідати наступним трьом складовим вимо-
гам: інформація має стосуватися легітимної ме-
ти, визначеної законом; розголошення цієї ін-
формації може завдати суттєвої шкоди цій меті; 
шкода від розголошення цієї інформації має бути 
вагомішою, ніж шкода суспільному інтересу в от-
риманні цієї інформації.

Звичайно, цей тест не є універсальним і має 
розглядатися на кожному конкретному прик ла-
ді. Візьмемо як приклад відкриття ар хі вів Штазі 
після падіння Берлінської стіни та від криття імен 
колишніх співробітників служби безпеки.

Спочатку необхідно з’ясувати, чи стосується 
ця інформація легітимної мети, передбаченої за-
коном. Цілком очевидно, що архівні докумен ти 
Штазі можуть містити інформацію, яка є кон-
фі денційною, тобто відповідно до законодавст-
ва України – відомостями, які знаходяться у во-
лодінні, користуванні або розпорядженні окремих 
фізичних чи юридичних осіб і поширюються 
за їхнім бажанням відповідно до передбачених 
ними умов. Відтак, ця інформації стосується ле-
гі тимної мети, визначеної законом, а саме має 
без посереднє відношення до приватності.

Наступне, що слід з’ясувати, так це те, чи роз-
голошення цієї інформації може завдати суттєву 
шкоду цій меті. У нашому прикладі документи 
Штазі використовувалися як для компенсації 
жерт вам репресій, так і для усунення від влади 
тих, хто відповідальний за репресії. Саме таке 
положення містив закон про люстрацію (від лат. – 
очищення), яка полягала у забороні штатним 
та позаштатним співробітникам комуністичної 
служби безпеки займати посади в новій державі.

Отже, відповідь на попередні два питання: 
дійсно, право на приватність охороняється зако-
ном, і розголошення конфіденційної інфор ма ції 
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може завдати шкоду цьому праву. Слід вияснити, 
що є вагомішим: шкода при ват ності в разі розго-
лошення цієї інформації, чи шко да суспільному 
інтересу в разі її обмеження. І тут виникає основ-
не питання: обґрунтованості від мови у доступі 
до конфіденційної інформації та чи містить вона 
суспільний інтерес.

Центральною категорією в праві на доступ 
громадськості до інформації є суспільно значу-
ща інформація. Водночас, Закон України «Про 
ін формацію» не дає відповіді на питання, яку ін-
формацію слід вважати суспільно значимою, то-
му треба звернутися до міжнародних критеріїв, 
се ред яких слід брати до уваги наступне: чи супе-
речить певна поведінка посадовому обв’язку; чи 
йдеться про наявність правопорушення; чи є озна-
ки зловживання владою; чи йдеться про недбале 
виконання обов’язків або неналежне управління 
публічним органом; чи наявна корупція або шах-
райство; чи посадові особи вводили в оману гро-
мадськість публічними заявами тощо.

Повертаючись до наведеного вище прикла-
ду, слід констатувати, що дані про осіб, які 
в про цесі виконання публічних функцій пору-
шу вали права людини, становлять значний 
сус пільний інтерес, який превалює над їхнім 
правом на приватність. Більше того, політика 
помилування та амністування осіб, винних у 
порушенні прав людини, яка проводиться з 
метою сприяння національному примиренню, 
жодним чином не впливає на право знати таких 
осіб з тим, щоб вони не могли використовува-
ти своє минуле для отримання політичної виго-
ди. Відтак, архіви в Штазі використовувалися 
суспільними та приватними організаціями для 
з’ясування ступеню відповідальності різних 
органів і осіб за їхні зв’язки з колишнім режи-
мом ГДР. Це є гарантією того, щоб працівники та 
співробітники кому ніс тичної таємної поліції не 
займали, як і раніше,свої посади. З іншого боку, 
німецьке законодавство обмежило термін такого 
використання архівів Штазі п’ятнадцятирічним 
терміном, до 2006 р.

У цьому контексті хотілося б наголосити, що 
Закон України «Про державну таємницю» за-
бороняє приховувати інформацію про порушен-
ня прав людини та про зловживання органів вла-
ди та їхніх посадових осіб.

Поданий вище приклад можна перевірити на 
так званому «тесті Кельмана». Відповідно до ньо-
го має бути визначено, чи розслідування, що ви-
користовує персональну інформацію, може бути 
співставлено із людською гідністю. Цей етичний 
тест містить два питання:

1. Який ризик виникає для людської гідності 
через розголошення конфіденційно переданих 
даних?

2. Чи є цей ризик прийнятним з огляду на пе-
реваги для особи або для суспільства, які можна 
визначити?

З огляду на зазначене вищн стає очевидним, що 
право народів і націй обирати свій власний шлях 
політичних змін значним чином визначається 
доступністю до документів архівів.

Саме тому спеціальна робоча група експертів, 
створена Міжнародною Радою архівів для об-
говорення проблем, пов’язаних із архівами ко-
лишніх репресивних режимів, серед колективних 
прав, реалізація яких безпосередньо залежить 
від доступу до архівів, визначила, зокрема, пра-
во народів на цілісність та збереження їхньої 
писаної пам’яті – документи у цьому кон тексті 
є історичною спадщиною; право на правду – гро-
мадяни мають право на максимум інформації про 
діяльність скинутого режиму; право визначати 
осіб, відповідальних за злочини проти прав лю-
дини – кожний народ має право на ідентифікацію 
таких осіб, незалежно від жодних політичних 
рішень щодо них, у тому числі їхньої подальшої 
участі у суспільному житті.

Звичайно, що право доступу до документів 
ар хівів повин но обов’язково розглядатися у ба-
лан сі із правом на недоторканність приватного 
жит тя жертв ре пресій. Крім того, права третіх 
осіб, що згадую ться в документах, також мають 
бути захищені. Постраждалі особи повинні мати 
право вносити виправлення в ці документи, од-
нак зміна їхнього основного змісту повинна бути 
заборонена. Захист такої інформації досягається 
встановленим у законі терміном обмеження до-
ступу до такої інформації.

Звернемо увагу на принцип доктрини «пуб ліч-
ної особи», яка у багатьох європейських держа-
вах визнається спеціальним суб’єктом здійснен-
ня пра ва на приватність. Критерієм віднесення 
до та кого роду осіб у його широкому тлумаченні 
«квазіпублічної особи» є не тільки посада, а пе-
ре дусім, специфічні ознаки, що безпосередньо 
по в’язані із діяльністю такої особи. З огляду на 
її значення в житті суспільства, сфера захисту її 
при ват ності є значно вужчою, ніж у звичайного 
громадянина.

Застосування різних пра вових стандартів що-
до посадових осіб та зви чай них громадян є пору-
шен ням конституційної нор ми рівності людей 
у гідності, правах та перед законом. Європейський 
Суд, ана лі зуючи неоднакове застосування за ко-
нів до різ них людей у контексті статті 14 Кон-
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венції, роз різ няє поняття «дискримінація» від 
«легітимного роз різнення», тобто різне тракту-
вання осіб за леж но від об’єктивних причин.

Таким чином, у більшості випадків вказа-
на колізія між свободою інформації та правом 
на приватність вирішується на користь свобо-
ди інформації. Звичайно, кожна країна має 
свої особливості та виключення. Зокрема, Кон-
ституційний суд Угорщини постановив, що пра-
во доступу особи до документів своєї ар хівної 
справи не «стосується права жертви зна ти, хто 
за нею стежив». У будь-якому разі це не стає 
під ставою для відмови у доступі до ар хів них 
документів, адже в усьому світі діє принцип «за-
сек речується інформація, а не документ». Цю 
прак тику необхідно впроваджувати і в Україні.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної ради 
ар хівів, «якщо законодавство не достатньо кон-
кретизоване, архівні працівники можуть тлу-
мачити його на підставі юридичних коментарів 
експертів адміністративного права; у випадку 
коли приватність особи і право на історичне роз-
слідування протистоять одне одному, може бути 
передбачено рішення щодо використання копії 
оригінального документа з видаленим іменем 
жертви чи третьої сторони».

Шлях, яким репресивний режим припинив 
своє існування, визначає значною мірою май-
бутнє його архівів. В Україні не було процесу 
декомунізації, відтак у владі на своїх посадах за-
лишилися багато людей, причетних до репресій 
та злочинів тоталітарного режиму. Це обумо-
вило ускладнений доступ до архівних джерел, 
які стосуються політичних репресій. Більшість 
країн Європи пішли шляхом прийняття законів 
про державну таємницю, які передбачали пере-
гляд засекречених комуністичним режимом ві-
до мостей. В Україні цей процес був частково 
іні ційова ним тільки у січні 2009 р. Указом Пре-
зидента № 37/2009 «Про розсекречення, опри-
люднення та вивчення архівних документів, 
по в’язаних з українським визвольним рухом, по-
літичними репресіями та голодоморами в Ук ра-
їні». Відповідно до нього в структурі СБУ було 
створено спеціальний сектор по перегляду ар хів-
них справ радянського періоду, метою якого було 
проаналізувати пов’язані з українським визволь-

ним рухом, політичними репресіями та голодо-
морами в Україні архівні документи, що нагро-
мадилися за часи діяльності органів державної 
влади та управління колишніх Союзу РСР і Ук-
раїнської РСР, та забезпечити зняття в установ-
леному законодавством порядку обмежень на 
по ширення та доступ до конкретної секретної 
ін формації шляхом скасування раніше наданого 
грифу секретності архівним документам або ін-
шим матеріальним носіям такої інформації, якщо 
во ни не становлять державної таємниці.

З огляду на невизначеність подальшої долі 
понад 90% засекреченого архівного спадку ра-
дянської доби, варто застосувати рекомендації 
робочої групи Міжнародної Ради архівів, а саме 
законодавчо врегулювати передання архівів спец-
служб незалежній від них інституції професій них 
архівістів. Звичайно, що при реалізації права до-
ступу до архівних документів постійно виникає 
ряд важ ливих питань. Саме тому, Етичний ко-
декс для архівних працівників, що працюють 
з докумен тами колишніх спецслужб як базовий 
прин цип проголошує: архівіст – не цензор; по-
няття архівних даних і процедура їх розкриття 
визначені законом.

Досвід різних держав світу переконливо свід-
чить, що такий варіант вирішення проблеми 
є най більш оптимальним для захисту прав жертв 
та до тримання вимог законодавства, зокрема 
в час тині належного вирішення колізії доступу до 
до кументів архівних справ та захистом права на 
при ватність. Це, в свою чергу, дасть можливість, 
спец службі зосередитися на виконанні своїх ос-
новних завдань.

1 Свобода інформації та право на приватність в Ук-
ра їні. Том 2. Право на приватність: condition sine qua non 
/ Харківська Правозахисна Група; Худож.-оформлювач 
О. Гер чук – Харків: Фоліо, 2004. –200 с.

2 Свобода інформації в Україні. Удосконалення зако но-
дав ства і практики / Харківська правозахисна група; Ху-
дожн.-оформлювач Б. Є. Захаров. – Харків: Права людини, 
2009. – 180 с.

3 Петрова Н., Якубенко В. Медіа-Право. – К.: ТОВ «Ки-
їв ська типографія», 2007. – 280 с.

4 Інформаційне законодавство України (станом на 1 ве-
рес ня 2008 р.) / за ред. Т. Шевченка, Т. Олексіюк, упорядник 
Т. Г. Бондаренко. – К.: «Фенікс», 2008. – 356 с.
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Маркування документів за допомогою спе-
ціальних штемпелів є одним із заходів запобігання 
крадіжкам документів, які зберігаються в ар хів-
них установах, бібліотеках та музеях.

Відомо, що поаркушно маркують документи 
Президентської бібліотеки США, але це здійс ню-
ють обмежено через високу вартість цієї роботи. 
Відбиток штемпеля з незгасаючої та стійкої до 
во ди фарби наносять тільки на документи кон фі-
денційного характеру, що мають особливу цінність.

Документи штемпелюють у державних архі-
вах Республіки Польща. Цьому підлягають, пе-
ре дусім, такі документи:

– унікальні та цінні;
– які мають у своєму складі матеріальні цін-

ності;
– що експонують на виставках як у межах 

країни, так і за кордоном.
Їх штемпелюють не поаркушно, а за певною 

схемою. Фарбу для штемпелювання закуповують 
у фірми «Тродат» у м. Варшава.

Зрозуміло, що штемпелювання не гарантує 
від викрадання документів, але наявність на них 
штемпеля, або слідів його знищення – важливий 
доказ належності їх архіву, свідчення проти ви-
крадача. Через неоднозначність ефективності 
мар кування документів працівники архівів нео-
хоче погоджуються на вжиття цього заходу, вва-
жаючи, що воно дещо спотворює оригінал, а ви-
трати часу та коштів на нього є невиправданими. 
За підрахунками Д. Роудс на маркування 1 млрд 
документів потрібно 2 тис. людинороків та при-
близно 8 млн доларів2.

Щоб забезпечити проштемпельованому до-
кументу довготривале зберігання та викори-
стання, штемпельні фарби повинні відповідати 
певним вимогам:

– вони мають бути хімічно стабільними;
– їх водневий показник (рН) має бути у межах 

7,0–8,0;
– не змиватися водою, розчинниками чи ви бі-

лю вачами;
– не руйнувати папір;
– не розтікатися, не проникати у внутрішні 

ша ри паперу тощо3.
До складу штемпельної фарби входять:
– фарбуюча речовина (пігмент або барвник), 

що надає фарбі певного кольору; 
– сполучна речовина – рідка частина її;
– додаткові речовини, що поліпшують її якість.
Одним з найважливіших показників штем-

пель ної фарби є хімічна стабільність. Вона ви-
зна чає її стійкість до вицвітання – повільного 
тем нового і швидкого світлового. Темнове ви цві-
тання, або хімічне згасання текстів, малюнків, 
від битків штемпелів документів тощо, має місце 
під час довгострокового зберігання документів. 
Під дією хімічних речовин повітряного середо-
вища ар хівосховищ (кисень, вода, агресивні га зи) 
в доку ментах знебарвлюються пігменти фарб4.

Світлове вицвітання відбувається внаслідок 
дії світла (фотохімічних реакцій) на пігменти 
фарб. Під час застосування різних технологій 
копіювання (сканування, ксерокопіювання, фото-
зйомка), в яких використовують світлові джере-
ла різної потужності, вицвітання фарб протікає 
найшвидше. Властивість фарби зберігати хі міч-
ну стабільність проти дії світла називають світ-
ло стійкістю.

Хімічну стабільність фарб визначають мето-
да ми прискореного темнового вицвітання при ви-
соких температурах або прискореного світ лового 
вицвітання у режимі світлового оп ро мі ню вання5.
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Як відомо, деякі друкарські фарби, особли-
во залізо-галове чорнило, зменшують водневий 
показник паперу архівних документів. Сірчана 
кислота, яка входить до складу залізо-галового 
чорнила, часто спричиняє руйнування паперу і 
випадання тексту документів. Тому значення во-
дневого показника штемпельної фарби має бути 
нейтральним або лужним.

Водостійкість також є важливою характерис-
ти кою штемпельної фарби, оскільки архівні до-
кументи часто стикаються з водою під час над-
звичайних ситуацій і реставраційних робіт. Під 
час реставрації воду застосовують у тих випад-
ках, коли текст чи малюнок документа знаходять-
ся у стабільній водостійкій формі або можуть 
бути надійно захищеними від дії води. Відомо 
різні речовини (фіксативи) для захисту тексту, 
однак, жодна з них не має універсальних влас-
тивостей і гарантованої захисної дії. Ця не ціл-
ком вирішена проблема донині ускладнює рес-
таврацію архівних документів6.

Згідно з наказом Державного комітету архівів 
України № 118 від 15 вересня 2005 р. «Про до-
даткові заходи щодо забезпечення збереженості 
до кументів НАФ», в якому йшлося про поаркуш-
не штемпелювання унікальних, цінних та деяких 
інших категорій документів із метою запобігання 
крадіжок їх, співробітники відділу фізико-хі-
міч них та біологічних досліджень Українського 
нау ково-дослідного інституту архівної справи 
та до кументознавства дослідили світлостійкість 
(хі мічну стабільність), водневий показник, водо-
стій кість фарб, а також рН паперів до оброблення 
їх фарбами, рН комплексів папір+фарба та зміни 
механічної міцності паперів під впливом фарб.

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом 
дослідження стало шість видів штемпельних фарб, 
при значених для роботи з папером. Ко рот ку ха-
рактеристику штемпельних фарб пода но у табл. 1. 
У дослідженні випробувано виключно фарби чор но-
го кольору, оскільки відомо, що хі міч на стабільність 
пігментів у них значно вища, ніж у ко льо ро вих7.

У дослідженнях використано папір без текстів 
документів XIX–XX ст. Центрального державно-XIX–XX ст. Центрального державно-–XX ст. Центрального державно-XX ст. Центрального державно- ст. Центрального державно-
го історичного архіву, м. Київ та Центрального 
державного архіву вищих органів влади та уп-
равління України, оскільки багато документів 
цих часів підлягатимуть штемпелюванню.

Для вивчення впливу штемпельних фарб на 
властивості паперів їх зразки покривали су ціль-
ним шаром фарби з одного боку аркуша за допо-
могою металевої печатки8.

Світлостійкість, водостійкість та водневий 
по каз ник фарб визначали у науково-дослідній 

ви мі рювальній лабораторії ВАТ «Український 
на уково-дослідний інститут спеціальних видів 
дру ку» (далі – ВАТ УкрНДІСВД), інші показни-
ки – у Центрі сертифікаційних випробувань 
целю лози, паперу та картону ВАТ «Український 
науково-дослідний інститут паперу».

Світлостійкість штемпельних фарб визнача-
ли за ГОСТ 21903-76 «Матеріали лакофарбові. 
Методи визначення умовної світлостійкості»9. 
Вимірювання коефіцієнта відбиття здійснювали 
через 17 годин після опромінення зразків паперу 
ультрафіолетовими променями, джерелом яких 
була лампа ПРК (пряма ртутно-кварцова лам-
па). Оптичні виміри проведено на колориметрі 
«Спектротрон».

Водостійкість фарб досліджували за ГОСТ 
26160-84 «Фарби друкарські. Метод випробуван-
ня на стійкість до дії реагентів»10.

Водневий показник (рН) фарб визначали на 
рН-метрі-150 (мілівольтметрі).

Кислотність паперів до і після оброблення фар-
бами вимірювали за ГОСТ 12523-77 «Целюлоза, 
папір, картон. Метод визначення величини рН 
водної витяжки»11.

Показник механічної міцності паперу – 
міцність на злом вимірювали за ДСТУ 3476-96 
«Папір. Визначення міцності на злом під час ба-
гаторазових перегинів»12.

Результати дослідження. 
Результати випробувань засвідчили, що най-

вищу світлостійкість мала універсальна фарба 
№ 191, призначена для нанесення на синтетичні 
тканини, на поверхні з паперу, металу, пластмаси, 
дерева, кераміки, скла тощо (табл. 1, 2). Високу 
світлостійкість відзначено також у фарби ВАТ 
УкрНДІСВД. Фарби №№ 320, 210 і фарба штем-
пельна спеціальна засвідчили середні значення 
світлостійкості, а найнижчу стійкість проти дії 
світла виявлено у фарби 210 П. На жаль, застосо-
ваний метод дає змогу порівнювати зразки фарб 
тільки між собою.

Як показали результати дослідження, тільки 
чотири фарби: фарба ВАТ УкрНДІСВД, фарби 
№№ 191, 210 і 320 мали нейтральні або лужні 
значення рН (табл. 2), що відповідає вимогам до 
штемпельних фарб. Високу кислотність виявле-
но у фарби штемпельної спеціальної, кислі зна-
чення рН були у фарби № 210 П.

Результати проведеного дослідження показа-
ли, що зразки паперу архівних документів до об-
роблення фарбами мали кислі значення рН – 4,30 
–6,06. Це є характерним для паперів минулих 
століть, що зберігаються в архівах і бібліотеках13. 
Фарби з нейтральним і лужним значеннями рН 
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мало змінювали водневий показник комплексів 
папір+фарба щодо зразків вихідного паперу. 
А фар ба штемпельна спеціальна з високою кис-
лотністю знижувала показник рН комплексу 
папір+фарба на 13 %.

За ГОСТ 26160-84 «Фарби друкарські. Метод 
випробування на стійкість до дії реагентів» 
стійкість фарби до води оцінюють у балах: 5 ба-
лів – дуже добра стійкість, 4 – добра, 3 – середня, 
2 – нижче середньої та 1 – погана. Випробування 
показали, що усі штемпельні фарби мають висо-
ку стійкість до води – 5 балів (табл. 2).

Таким чином відбитки штемпеля досліджених 
штемпельних фарб є водостійкими. Вони не бу-
дуть ушкоджуватися водою під час аварійних си-
туацій і не потребують спеціального захисту під 
час проведення реставраційних робіт. 

Одним із основних показників, який характе-
ри зує механічну міцність паперу, є показник міц-
ності на злом. Його вивчали до і після оброблен-
ня паперів фарбами. В усіх досліджених зразках 
паперу показники міцності на злом зменшилися 
у середньому на 35 % і коливалися від 6 % до 
60 %. Найбільше знижують механічну міцність 
зразків паперу фарба № 191, фарба штемпельна 
спеціальна і фарба № 320. Найменше змінюють 
механічну міцність паперу фарби №№ 210 П, 
210 і фарба ВАТ УкрНДІСВД. Отримані резуль-
тати можна пояснити тим, що фарби з олійною 
та водоемульсійною основами менше знижують 
механічну міцність паперу порівняно з фарбами, 
які мають спиртову основу.

Отже, для маркування унікальних та особ ли во 
цінних архівних документів можна реко мен ду-
вати штемпельну фарбу № 210 фірми «Тродат» і 
фарбу ВАТ УкрНДІСВД: перша фарба має серед-
ню, а друга – високу світлостійкість, вони во до-
стійкі, мають відповідно нейтральний і лужний 
вод невий показник, серед інших випробуваних 
фарб менше впливають на механічну міцність 
паперу (табл. 2). 

висновки
1. Отримані результати по світлостійкості 

шес ти видів штемпельних фарб дають підстави 
роз містити їх у наступний ряд (у порядку зни-
ження показника): фарба № 191, фарба ВАТ 
УкрНДІСВД, фарба № 320, фарба № 210, фарба 
штем пельна спеціальна, фарба № 210 П.

2. Усі випробувані штемпельні фарби мають 
високу стійкість до дії води. 

3. Для маркування унікальних та особливо цін-
них архівних документів можна рекомендувати 
штемпельну фарбу № 210 фірми «Тродат» і фар-

бу ВАТ УкрНДІСВД: перша фарба має середню, 
а друга – високу світлостійкість, вони водостійкі, 
мають відповідно нейтральний і лужний водне-
вий показник, серед інших випробуваних фарб 
менше впливають на механічну міцність паперу.
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Таблиця 1. Характеристика випробуваних штемпельних фарб

Таблиця 2. Досліджені властивості штемпельних фарб

* Фарбу закуплено у фірми «Тродат» у м. Варшава

Назва чи  
номер фарби

Основа  
фарби

Призначення Швидкість виси-
хання

фарба штем-
пельна ТУ У 
243-23958154-002-
2004

олійна для штемпелювання документів із паперовими 
носіями на пошті

відомостей немає

фарба ВАТ 
УкрНДІСВД

водо емуль-
сійна

для друку на папері відомостей немає

фарби фірми «Тродат»
№ 191 спиртова універсальна фарба для нанесення на звичай-

ний, копіювальний і глянцевий папір, целофан, 
непористий картон; на синтетичну тканину; на 
поверхні з металу, пластмаси, дерева, кераміки, 
скла тощо

5 хв.

№ 210 олійна для маркування паперу, непористого картону 50 сек.
№ 210 П* олійна для штемпелювання паперу відомостей немає
№ 320 спиртова для маркування тканини 40 сек.

Назва чи  
номер фарби

Умовна 
світло-
стійкість, %

Водневий 
показник 
(рH)

Водо стій-
кість, бали

Зміна показ-
ника міцності 
на злом 
паперу після 
оброблення 
фарбами

фарба штемпельна спеціальна ТУ У 
243-23958154-002-2004

12,5 3,89 5 -47

фарба ВАТ УкрНДІСВД 7,0 7,62 5 -29

№ 191 2,0 7,10 5 -50
№ 210 12,0 7,00 5 -28
№ 210 П 21,5 5,35 5 -24
№ 230 9,5 7,12 5 -41

самблея Евразии, РГБ. – М. : РГБ, 2002. – С. 6–23.ли отечных фондов : партнерство и сотрудничество : матер. 
науч.-практ. конф. (20–23 нояб. 2001 г.) / Библиотечная ас-
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Нині спостерігаємо значне посилення уваги 
до практичного впорядкування термінології ба га-
тьох галузей науки і техніки, в тому чис лі – тер-
мінології архівознавства. Питання ро зроб лен ня, 
унормування та кодифікації понять і тер мінів 
завжди були актуальними як для ок ре мих учених, 
так і наукових установ (науково-до слід них 
центрів, інститутів, лабораторій, секцій тощо).

У минулому неодноразово намагалися вста-
новити правильну термінологію в тих чи інших 
галузях науки і техніки. Серед них були й такі, 
що мали надзвичайно велике значення: спроби 
Лавуазьє та Бертолле встановити номенклатуру 
хімічних сполук і, відповідно, упорядкувати хі-
мічну термінологію; спроби Ліннея унормувати 
номенклатуру та термінологію ботаніки та зоо-
логії; зусилля Везалія упорядкувати термінологію 
в анатомії. Цими питаннями цікавились П’єро 
де Фран ческо, Лука Пачіолі, Леонардо да Вінчі, 
Галілео Га лі лей, Альбреххт Дюрер, М. В. Ло-
моносов та ін.1 Основи стан дартизації за клав 
О. Вюстер. Прагнення упо ряд кувати нау ко во-
тех нічну термінологію на було розмаху на при-
кінці ХІХ ст., що пов’язано з бурхливим роз-
вит ком науки та техніки і, як на слідок, – поява 
но вих термінів та понять. Зав дан ням нашого дос-
лід ження є проаналізувати ос новні аспекти нор-
ма лізації та кодифікації ар хівної термінології та 
до слідити історіографію питання.

Учені розпочали аналізувати та визначати 
роль найменувань у розвитку архівної справи 
та архівознавства, починаючи з ранніх етапів 
розвитку науки. Кожна назва поняття може бу-
ти як вдалою, так і не зовсім, і остання може 
при зупинити розвиток галузі в теоретичному 
чи термінологічному плані. Цим викликана не-
об хідність упорядкування спеціальної лексики. 
Нау ковці докладають значних зусиль для уточ-
нен ня та упорядкування, унормування ви ко-
ристовуваної термінології. Адже без стан дар ти-
зованого понятійного апарату галузі за три мується 
розвиток науки, оскільки зусилля нау ков ців роз-
порошуються на з’ясування та по до лання роз-
біжностей у розумінні певного тер мі на2. От-
же, правильно розроблена архівна тер мі но ло гія 
має бути науково обгрунтованою, точною, зро-
зумілою, систематизованою, що уможливлює та 
по кращує розвиток теорії та методики архівної 
спра ви, сприяє підвищенню рівня практичної 
дія льності архівних установ3.

Зауважимо, що уніфікація термінів – це упо-
рядкування термінології галузі і всередині, 
і на міжгалузевому рівні терміносистеми від-
по відно до понять, що їх позначають терміни. 

Стандартизація – це вироблення терміна-еталона, 
який би відповідав усім лінгвістичним та логічним 
вимогам, що висуваються до терміна, і вико-
ристовувався б у межах певної терміносистеми 
та на міжгалузевому рівні4. Основною метою 
стандартизації термінів є фіксація точного зміс-
ту поняття. Отже, першим етапом упорядку-
вання термі но логії галузі є виявлення основи 
цієї науки. Другий етап передбачає відбір по-
нять, їх систематизацію та групування. Це один 
з найважливіших моментів термінологічної робо-
ти. Систематизація понять передбачає виявлення 
структури системи понять архівної термінології 
за допомогою категорій понять (предмети, про-
цеси, явища, властивості, величини)5.

Перші намагання систематизувати і, таким 
чином, удосконалити понятійний апарат архі-
во знавства на енциклопедичному рівні нале-
жать російським ученим, серед яких назвемо 
К. Г. Мітяєва, А. М. Сокову, Е. І. Хан-Піру. Зокре-
ма, у 20-х рр. ХХ ст. Головархівом уточнювалась 
архівна термінологія з метою налагодження та 
упорядкування практичної діяльності архівних 
установ. Тоді було сформульовано та впровадже-
но в обіг визначення понад двадцяти основних 
термінів та понять архівознавства, серед яких: 
архів, архівосховище, архівний фонд, архівна 
колекція, архівний інвентарний опис, документ 
тощо. Науково-теоретична колегія Головархіву 
серед основних термінів архівознавства визнача-
ла і такі: окремий документ, збірник документів, 
діло, наряд, перепис6. У подальшому це вплину-
ло на формування усієї архівної термінологічної 
системи.

Аналізуючи зарубіжну історіографію архіво-
знавчих термінологічних досліджень з огляду 
на акту альність та потребу міжнародної спів-
праці зі стандартизації, зауважимо, що ці проб-
ле ми от римали своє висвітлення, зокрема, 
у нау ко вих працях: Biljam M. F. Les instruments 
de re cherché des archives au service de la science 
(1974); Gapen D. K. MARC format simplificati-
on (1981); Rhoads J. B. Standartization for archi-
ves (1981); Frusciano T. J. Automation programs 
for ar chival and manuscript repositories (1983); 
Die rickx H. The UNISIST reference manuals and 
UNIBID-Standartization for development (1983)7. 
Дослідники висвітлюють власне бачення щодо 
подолання труднощів, які виникають вна с лі-
док вживання неусталеної термінології і різ них 
стандартів, наголошують на потребі впро вад-
ження міжнародної стандартизації у га лу зі ар-
хівної термінології, описують історію ство рення, 
характеризують сучасний стан та перспективи 
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ви користання стандартів, описують зміни, що 
відбулися в зарубіжній архівній системі вна-
с лідок запровадження стандартів та діляться 
дос відом участі у міжнародній діяльності в на-
прямку архівної стандартизації.

На початок ХХІ ст. сучасний стан української 
термінології архівної галузі, як ніколи, потребує 
впорядкування (кодифікації та нормалізації). Сам 
термін «кодифікація» на середину ХХ ст. вже ак-
тивно побутував в архівознавчій термінології.

Співробітники ВНДІДАС 60-х рр. ХХ ст. 
Р. Н. Єфіменко та М. С. Михайлова на сторінках 
фахового журналу «Советские архивы» по ста-
вили питання щодо доречності вживання тер-
міна «кодифікація» та похідного від нього – 
«ко дифікаційні картотеки». Вони зауважили, 
що існує три різновиди картотек, які в архівній 
прак тиці об’єднані під одним терміном – «ко-
дифікаційна картотека»: картотека обліку норма-
тив них актів; діловодна картотека; систематична 
кар тотека нормативних актів (картотека законо-
давства). Саме останню в окремих випадках 
можна було б назвати кодифікаційною. Крім 
того, Р. Н. Єфіменко та М. С. Михайлова вказа-
ли, що кодифікація є самостійним видом роботи 
при систематизації законодавства і результатом 
є створення нових нормативних актів, кодексів, 
збірників законів8.

Зазначимо, що стандартизація термінології 
вимагає висококваліфікованого підходу, енцик-
ло педичного рівня знань, належного науково го 
світогляду, глибинних знань у сфері тер мі но-
знавства та стандартизації та системного під ходу 
до окресленої проблеми. Упорядкована тер мі-
нологія є однією з ознак динамічного розвитку 
науки, критерієм оцінки її стану.

Одне з головних завдань стандартизації, як 
зауважує дослідниця суміжної з архівознавством 
наукової галузі – бібліотекознавства Г. Солоіденко, 
полягає, передусім, у тому, що стандарти започат-
кували і продовжують роботу з упорядкування 
терміновживання. Для того, щоб термінологічний 
стандарт був дійсно якісним, слід звернути ува-
гу на повноту та несуперечливість реалізації 
основних принципів термінознавства, високий 
ступінь упорядкованості, що дає можливість 
для усунення різних недоліків, властивих сти-
хій ному розвитку термінології. Розв’язуючи це 
питання, дослідниця вказує на безперечні пе-
ре ваги стандартизації термінології над інши-
ми формами її впорядкування. Серед таких на-
зиває: плановість, системний характер роботи 
з національної стандартизації термінів, єдину 
методологічну підготовку. Крім того, стандарт 

слід час від часу переглядати та вносити в ньо-
го корективи відповідно до сучасного рівня 
роз витку науки й техніки. Проігнорувавши цю 
ви могу, матимемо застарілий стандарт і, як на-
слідок – відставання у науці. Про те, у практи-
ці стандартизації трапляються і не однозначні 
ситуації, коли на заміну продуманого і вива-
женого стандарту, який відповідав вимогам 
і спе цифіці галузі, вводять інший нормативний 
до кумент, який є недоопрацьованим, часто не-
вдалим перекладом міжнародного відповідника. 
До слід ниця наголосила, що доцільно було б не 
відміняти такі національні стандарти, а допов-
нювати їх тер мінами з міжнародного стандарту 
ISO, а до пе рекладу і формулювання термінів за-
лучити найширше коло спеціалістів9.

Наука про терміни висуває суворі вимоги 
до терміна як наукового слова, що, у свою чер-
гу, вимагає узгодження з міжнародною термі но-
ло гією. Відповідно, значна увага приділяється 
ви світленню архівознавчої термінології, зафік-
со ваної у законодавчих актах, національних та 
між народних стандартах. Саме такі нор мо творчі 
до кументи відображають сучасний стан галузевої 
термінології.

Важливим джерелом для дослідження архівної 
термінології стали законодавчі акти, зокрема, За-
кон України «Про Національний архівний фонд 
і ар хівні установи» (1994), що регулює відноси ни, 
пов’язані із формуванням, обліком, зберіганням 
і використанням Національного архівного фон-
ду, та інші питання архівної справи10. У статті 1 
Загальних положень міститься словник термінів, 
вживаних у законі, який складається з основних 
термінів архівної галузі з визначеннями, напри-
клад: архівна довідка, архівна справа, архівний до-
кумент, документ Національного ар хівного фон ду, 
номенклатура справ, приватне ар хівне зібран ня, 
таємний архів, унікальний документ, тощо.

Вперше питання щодо ук раїнського архівного 
закону постало на початку 1990 р. До складу 
спеціальної робочої групи з розробки пропозицій 
до «Проекту закону УРСР про архіви» увійшли 
про відні фахівці галузі К. Новохатський та 
Г. Порт нов – зазначив дослідник. До по даль-
шої роботи над законом долучились С. Куль-
чиць кий, І. Усенко, Р. Пиріг. Побіжний аналіз 
термінологічного та по нятійного складу кінцевого 
примірника проекту закону свідчить, що від бу-
ла ся певна коректура термінів та їхніх значень. 
На приклад, замість поняття «індивідуальна та 
змішана форма влас ності» він містив поняття 
«приватна форма власності», замість «громадські 
об’єднання» – «об’єднання громадян»; були 
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вилучені лексеми «документальна спадщина на-
роду», «неоціненне національне надбання», які не 
мали юридичного навантаження, проте змістовна 
сторона цих понять не змінилася; з’явилось таке 
поняття як «роздержавлення»; було сформульо-
ване визначення Головархіву тощо. У відгуках 
українських науковців на проект цього закону 
наголошувалося на різних аспектах, зокрема, 
щодо відсутності чіткості у визначенні поняття 
«Національний архівний фонд», який вперше 
залучався до суспільного вжитку; зверталася 
увага на потребу чіткішого визначення поняття 
«особовий (приватний) архів», розкриття понят-
тя «державна та комерційна таємниця». Крім 
не доліків проекту, таких як відсутність прямої 
та однозначної уніфікації засадничого поняття 
НАФ – «документ НАФ» та одного з основних 
термінів архівної галузі – «архівний документ», 
уникнення пояснення терміна «архівіст» як 
ключової фігури архівної справи, були названі 
і позитивні моменти. Так, було відзначено, що 
прийняття Верховною Радою України 24 грудня 
1993 р. першого в історії держави Закону «Про 
Національний архівний фонд і архівні устано ви» 
стало знаковою подією, яка окреслила весь по-
дальший поступ галузі11.

Нормативним джерелом, що регламентує на 
між народному рівні організаційно-правові та 
еко номічні засади комплектування, обліку, збе-
рігання та використання документів архівного 
фонду, встановлює правила щодо управління до-
кументацією у державах-членах Співдружності 
Не залежних Держав та певним чином усталює 
ро зуміння основних термінів та понять є «Мо-
дельний Закон про архіви та архівний фонд», при-
йнятий на тринадцятому пленарному засіданні 
Міжпарламентської Асамблеї держав-членів СНД 
(від 3 квітня 1999 р.). У статті 1 Загальних поло-
жень подано близько двадцяти термінів та основ-
них понять із визначеннями, вжитих у виданні, 
наприклад: архів, архівний фонд, державний 
ар хів, державна архівна служба, інтелектуальна 
влас ність, інформаційний ресурс, технотронний 
до кумент тощо12.

Важливе місце у термінологічних архіво знав-
чих дослідженнях посідає національний стандарт 
України «Діловодство й архівна справа: Терміни 
та визначення понять. ДСТУ 2732:2004», що 
спрямовує на однозначність у тлумаченні вста-
новлених термінів архівної справи. Проте до 
цього документа внесено лише основні лексичні 
одиниці, пов’язані з теорією архівної справи та 
діловодства. Подаються терміни-синоніми, а та-
кож англійські та російські терміни-відповідники 

(словничок яких подано у кінці стандарту). Крім 
того, у ДСТУ 2732 : 2004 наводяться прикла-
ди термінів, які не є бажаними для наукового 
слововжитку, що значно полегшує сприйняття 
понятійного апарату та робить чіткішою сферу 
їхнього застосування. Наприклад, термін «до-
кумент особового походження» протиставле-
ний двом іншим, які не належать до стандарти-
зованих термінів у архівознавстві та архівній 
справі: «особовий документ» та «особистий до-
кумент», оскільки вживаються у дещо іншому 
тлумаченні, або «архівосховище» та «архів»13. 
Вживаний у стандарті термін «відпуск доку-
мента» у значенні копії вихідного документа, 
що залишається у адресанта, на нашу думку 
по требує заміни більш сучасною лексемою, на-
приклад, «основна копія»14. Так, Л. Грінберг за-
уважила, що існує низка слів, які вже не викори-
стовують на практиці: «відпуск» (у значенні копії 
документа, що залишається у справі установи), 
«матеріали» у заголовках номенклатури справ (у 
значенні «документи»), «оригінал» (у значенні 
«первопис») тощо15.

Значення стандартизації для подальшо го роз-
витку та вдосконалення архівної термі но ло-
гії є дуже важливим, оскільки оминути тер міни 
у навчальній чи науковій літературі, різ но пла-
но вій документації стало неможливим. Вони 
є ін струментом, за допомогою якого формують-
ся наукові теорії, закони, принципи, положен-
ня тощо16. Не викликає заперечень і те, що слід 
зва жати на найосновніші вимоги до укладання 
тер мінологічних стандартів. Найперше, – це до-
тримання норм чинного правопису української 
мови, а також стилю наукового та ділового мов-
лення, по-друге, – послуговуватися усталеними 
лексичними одиницями, що зафіксовані в ака-
демічних словниках, по-третє, – не допускати 
дво значності, а отже уникати термінологічної си-
нонімії та полісемії; лексеми іншомовного поход-
ження слід замінювати національними від по від-
никами17. Ці правила є загальноприйнятими. Крім 
того, термінологія репрезентується переважно 
у пись мовій формі мовлення, включаючи знаки, 
сим воли, абревіатури, а це вимагає точності у їх 
по значенні, адже термінологія – це якісно особли-
ва та кількісно важлива частина лексики.

Торкаючись перспектив розвитку терміно ло-
гічної справи архівознавства, зауважимо, що ос-
нову термінологічних довідкових видань складає 
стандартизована термінологія. Проте, у тих кра-
їнах, де вона ще не стандартизована, за основу бе-
руться словники, підготовлені та видані автори-
тетним органом.
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Питання кодифікації та нормалізації архівної 
термінології неодноразово ставали предметом 
обговорення на міжнародних конференціях, тер-
мінологічних семінарах, засіданнях секцій про-
відних архівних установ. Зауважимо, що унорму-
вання термінології відбувається не лише шляхом 
фіксування термінів, понять та їхніх значень 
у законодавчих чи нормативних актах. Розробка 
та укладання різного виду термінологічних слов-
ників, тобто термінографічна діяльність, – один 
із основних засобів нормалізації професійної мо-
ви, коли впорядковується, критично та детально 
ана лізується, чіткіше окреслюється понятійна 
сис тема галузі. 

Останнім часом упорядкування терміно ло гіч-
ного апарату архівної галузі здійснювалося шля-
хом укладання новітньої довідкової літератури, 
зокрема, словника з архівістики18. Словник ре-
пре зентує терміносистему архіво знав ства, яка 
скла лася на сучасному етапі розвитку галузі. 
Ве ликий авторський колектив, очолюваний ред-
ко легією (Л. Дубровіна, С. Кулешов, Г. Боряк, 
І. Вой цехівська, І. Матяш, К. Новохатський та 
ін.) підготував енциклопе дію з архівознавства19. 
Ця наукова праця цінна тим, що в ній узагальне-
но досвід вітчизняного архівознавства, розкри то 
історичний досвід українських архівних ус та-
нов, відображено осо бисті здобутки видатних 
архівістів. Ва го мою інформаційною базою ен-
цик лопедії є те, що автори статей охарактеризу-
вали ряд за ру біж них архівних установ, спеціальні 
видання та міжнародні фахові організації. Згру-
повано ос новні поняття та терміни, які від по-
відають напрямам: архівознавство, архівне зако-
нодавство, історія та організація архівної справи, 
система архівних установ, персоналії видатних 
архівістів, архівна освіта, архівна періодика, до-
кументознавство та діловодство, спеціальні іс то-
ричні дис ципліни й суміжні з архівознавством га-
лузі знань, громадські організації та об’єднання 
в галузі архівістики20.

Студіювання щодо стандартизації та коди фі-
кації архівної галузі здійснювали С. Кулешов, 
О. Загорецька, Л. Драгомірова, Н. Христова, 
роз робляючи державний стандарт у галузі ді-
ло вод ства та архівної справи22. Опубліковані 
також наукові статті з пропозиціями вирішення 
низки проблем, пов’язаних з упорядкуванням 
архівної термінології. Наприклад, Н. Христова, 
до слід жуючи проблеми та перспективи стан-
дар тизації в архівній справі, окремо наголосила 
на гармонізації стандартів, що забезпечить іс-
тот ний внесок у розвиток сучасної архівної 
науки. Дослідниця відзначила, що з 1998 р. 

роз по чався новий етап стандартизації в ар хів-
ній справі. До нормативних документів цьо-
го періоду вона відносить такі: перший віт-
чиз няний галузевий стандарт ГСТУ 55.001-98 
«До кументи з паперовими носіями. Правила 
збе рігання Національного архівного фонду. Тех-
ніч ні вимоги»; ДСТУ 4163-2003 «Державна уні-
фі кована система документації. Уніфікована сис-
тема організаційно-розпорядчої документації. 
Ви моги до оформлювання документів»; ДСТУ 
2732-2004 «Діловодство й архівна справа. Тер мі-
ни та визначення понять» тощо22.

Важливим для нашого дослідження став 
ана лі тичний огляд української нормативних 
до ку ментів, здійснений С. Артамоновою та 
Л. Оди но кою. Автори визначили основні цілі 
стан дар ти зації, як прискорення технічного про-
гре су галузей, підвищення продуктивності, удос-
ко налення якості друкованих видань. Важливим 
аспектом їхньої роботи для молодих дослідників 
є роз’яснення відмінностей у групах нормативних 
документів, наприклад між ДСТУ та ГОСТ, 
ДСТУ ГОСТ та ДСТУ ISO, ДСТУ EN та ГСТУ. 
Ав тори розглянули стандарти, що функціонують 
в архівній та бібліотечній справі, серед яких певне 
місце відведено і термінологічним стандартам: 
ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни 
та визначення»; ДСТУ 2732-94 «Діловодство 
й ар хівна справа. Терміни та визначення»; ДСТУ 
2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Тер-
мі ни та визначення понять». Узагальнююча таб-
ли ця, подана у публікації, підсумовує та наочно 
де монструє стан забезпечення архівної галузі нор-
мативними документами на сучасному ета пі23.

Цікавою, з точки зору історіографії питання, 
є стаття О. Загорецької «Термінологічні стан дар-
ти з діловодства й архівної справи: історичний 
ас пект і сучасний стан», в якій не лише про ана лі-
зовано наявні стандарти, а й визначено їхні по зи-
тивні та негативні факти24.

Однією з важливих передумов упорядкування 
професійної мови українських архівістів є актив-
не входження вітчизняної архівної служби до 
сві тової архівної спільноти, розширення й по-
глиб лення контактів із колегами інших країн, зрос-
тання уваги до їхнього досвіду, співпраця в ар-
хівній галузі на міжнародному рівні. Крім того, 
входження України до світового економічного та 
інформаційного простору, забезпечення високої 
якості інформаційних продуктів, а також їхньої 
конкуретноспроможності потребує врахування 
міжнародних стандартів.

Для досліджуваної теми наукову вагу ста-
новлять праці, присвячені питанням стан дар-
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ти зації термінології на міжнародному рівні 
су міжних галузей – бібліотекознавства та до ку-
мен тознавства, що знайшло відображення у стат-
тях українських дослідників Л. Грінберг, Г. Со-
лоіденко, С. Кулешова та ін.

Наприклад, Г. Солоіденко, досліджуючи між-
народну термінологічну діяльність у галузі біб-
лі о течної справи, проаналізувала словникові 
про ек ти та довідково-енциклопедичні видання 
біб ліо тек та вказала на важливість висвітлення 
між на род ного досвіду термінологічної дія-
льності25. Л. Грінберг окреслила коло питань, по-
в’я заних з проблемами стандартизації діло вод ної 
тер мі нології, наголосивши на потребі тіс нішої 
співпраці з Міжнародною організацією зі стан-
дар тизації (ІСО). Стандартизована тер мі но логія, 
за значила дослідниця, полегшує спіл куван ня 
і за безпечує кращий доступ до ін формації та її 
оброблення. Вживання не ус таленої термінології 
може призвести до не порозумінь, тому слід до-
сягати певного кон сен сусу щодо значення термінів 
та понять. До слідниця наголосила на актуальнос-
ті впро вад ження міжнародних термінологічних 
стан дартів, оскільки вони є основними чин ни-
ками та пе ре ду мовою процесу гармонізації тер-
міносистеми га лузі26.

Про зацікавленість знаних науковців та мо ло-
дих дос лідників питаннями стандартизації ар хів-
ної тер мінології на міжнародному рівні свідчить 
збіль шення проведених в Україні між народних 
кон ференцій, міжнародних семінарів, круглих 
столів, учасники яких – представники різних кра-
їн – обговорюють та вирішують тер мі нологічні 
проб леми архівної та суміжних галузей знань.

Так, до участі у науково-теоретичному термі-
нологічному семінарі міжнародного формату, що 
проводиться на базі Київського національного 
університету культури і мистецтв долучаються 
знані теоретики та практики, чиї імена пов’язані 
з новітніми дослідженнями архівознавства та до-
кументознавства. 

Цінною стала пропозиція щодо активізації об-
говорення концепції розроблення міжнародного 
архівного термінологічного словника вітчиз ня-
ними науковцями не лише на державному, а й 
між державному рівнях, залучивши російських, 
поль ських та австрійських колег27. Торкаючись 
перспектив розвитку термінологічних словників 
з архівознавства в Україні, можемо говорити про 
їхню недостатню кількість та особливо гостру 
по требу різностороннього опрацюван ня тер мі но-
логії цієї галузі, що є важливим для між народ ного 
термінорозуміння. До реч но за уважила В. Без-
драб ко, що, незважаючи на незаперечні досяг-

нен ня, слід вважати за не обхідне активізувати 
про ведення комплекс них термінологічних дос-
лід жень, спрямованих на упо ряд кування, унор-
мування та кодифікацію спе ціальної лексики, 
у тому числі й архівної. Для цього треба зміцни ти 
зв’язки галузевих інститу цій із вітчизняними та 
зарубіжними, міжнародни ми термінологічними 
центрами, налагодити обмін інформацією, зваже-
но проаналізувати теоретичне підґрунтя, науково-
методичні засади розгортання термінознавчих 
студій, виробити цілісну комплексну програму 
тематичних досліджень, а також слід адаптува-
ти на державному рівні міжнародні стандарти 
у сфері документально-комунікаційної діяльності 
суспільства і проводити експертизу уже наявних 
стандартів28.

Однак, узгодження вітчизняної терміносистеми 
з міжнародною є непростим. Фахівці в галузі 
стандартизації акцентують увагу на ретельності 
та зваженості у прийнятті та застосуванні між-
народних нормативних документів, наголошую-
чи при цьому, що не слід приймати як державні 
стандарти документи, якість перекладу яких є не-
фаховими. Необхідно звертати особливу увагу на 
зміст цих документів, а не лише на правильний 
підбір відповідних термінів та визначень29.

Дослідивши питання кодифікації та норма-
лізації термінології архівної галузі, доходимо 
висновку, що чітко окреслені межі понять дають 
можливість встановити однозначне розуміння 
вживаних термінів та понять, послабити, а то й, 
навіть, уникнути полеміки щодо їх значеннєвого 
наповнення.

Упорядкування термінології сприяє уник-
нен ню неоднозначного тлумачення тер мінів та 
сти мулює розвиток науки шляхом виявлен ня 
маловживаних понять. Це надихає до по даль-
ших термінологічних досліджень та удос ко-
налення понятійного апарату галузі. Упо ряд ко-
вана термінологія є однією з ознак ди на міч ного 
розвитку науки, критерієм оцінки її ста ну, 
допомагає визначити, яке місце вона зай має 
серед інших та на якій стадії розвитку зна хо-
диться. Актуальними залишаються питан ня 
між на родної співпраці архівістів, участі Ук раї-
ни у проектах міжнародних архівних установ, 
ін теграції світового архівного досвіду у віт чиз-
няну науку.
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УДК 930.22(477):651.53
Кулешов Сергій, Загорецька Олена

проект 
«концепції перегляду структури тА Змісту 

держАвного клАсиФікАторА упрАвлінської документАції 
(дкуд, дк 010-98)»

Розроблення проекту «Концепції перегляду 
структури та змісту Державного класифікатора 
управлінської документації (ДКУД, ДК 010-
98)» здійснювалося відділом документознавства 
Українського науково-дослідного інституту ар-
хівної справи та документознавства (УНДІАСД) 
відповідно до карти-замовлення Державного ко-
мітету архівів України УНДІАСД на розроблення 
на укових тем на 2010 рік. Відповідно до календар-
ного плану програми дослідження теми впродовж 
березня-червня 2010 р. було підготовлено текст 
проекту концепції. Основні положення концепції 
пройшли попередню апробацію на наукових зі-
браннях, зокрема, VІІ Міжнародній науково-прак-
тичній конференції «Документознавство. Біб лі о-
текознавство. Інформаційна діяльність: проб леми 
науки, освіти, практики» (Київ, На ціо нальна ака-
демія керівних кадрів культури і мис тецтв, 26 
травня 2010 р.), Четвертому між на род ному нау-
ково-теоретичному семінарі «Тер мі но логія доку-
ментознавства та суміжних га лу зей знань» (Київ, 
Київський національний уні вер ситет культури 
і мистецтв, 28 травня 2010 р.).

У червні 2010 р. проект концепції було об-
говорено і ухвалено на засіданні Вченої ради 
УНДІАСД. Рада вирішила оприлюднити його 
на сайті інституту та за можливе надати проект 
кон цепції (відповідно до програми дослідження) 

на по годження таким зацікавленим державним 
органам і центральним установам: Міністерст-
ву фінансів України, Міністерству економіки 
Ук раїни, Міністерству праці та соціальної по-
літики України, Державному комітету статис-
тики України, Національному банку України, 
Пен сійному фонду України. У результаті такого 
надання деякими з цих погоджувальних організа-
цій було висловлено певні зауваження і пропози-
ції (див. Додаток 1). Майже з усіма зауваження ми 
і пропозиціями розробники погодились і внес-
ли виправлення в проект концепції (див. Дода-
ток 2). 

Відповідно до програми дослідження теми 
до опрацьований за зауваженнями і пропозиціями 
про ект концепції має бути опублікованим у фа хо-
во му виданні інституту. Наступними діями від-
повідно до зазначеної програми є надання цього 
до кумента Технічному комітету стандартизації 
«Ін формація та документація» (ТК 144) для об-
говорення на його засіданні для прийняття ним 
відповідного рішення щодо концепції та мож-
ливості перегляду Державного класифікатора уп-
равлінської документації. Зазначене рішення має 
бути врахованим під час розроблення «Плану на-
ціональної стандартизації на 2011 рік», що фор-
мується Державним комітетом України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики.

© Кулешов Сергій, Загорецька Олена, 2010
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додаток 1

відомості  
про погодження проекту «концепції перегляду структури та змісту 

державного класифікатора управлінської документації (дкуд, дк 010-98)»

Назва 
дер жав но-
го органу,
ін шої ус-
та нови

Зміст зауваження чи пропозиції Врахування зауваження чи 
пропозиції

Державний 
комітет 
ста тистики 
Ук раїни

Вважаємо за доцільне клас 03 «Уніфікована система 
первинно-облікової документації» вилучити з розділу 
6 «Пропоновані заходи» проекту концепції як такий, 
що не відповідає об’єктам класифікації в ДКУД

Враховано частково. Окремі ви-
ди до кументів кла су 03 «Уні фі ко-
вана система первинно-об лі ко вої 
документації» можуть бути п ри єд-
нані до класу 02 «Уніфікована сис-
те ма ор га ні за цій но-розпорядчої до-
ку мен та ції»

Вважаємо за доцільне клас 06 «Уніфікована система 
звітно-статистичної документації» вилучити з розділу 
6 «Пропоновані заходи « проекту концепції як такий, 
що не відповідає об’єктам класифікації в ДКУД

Відхилено. Окремі види звітно-
статистичних документів є уп рав-
лінськими і скасування класу 06 не 
є доцільним

«Положення про ведення Державного класифікатора 
управлінської документації (ДКУД)», «Інструкцію по 
формуванню пропозицій щодо внесення змін і допо-
внень до Державного класифікатора управлінської 
документації (ДКУД)», які були видані Держкомстатом 
у 1997 р., і про які йдеться у розділі 4 проекту концепції 
«Веден ня ДКУД», втратили свою актуальність у зв’язку 
із прийняттям Держспоживстандартом пакету держав-
них стандартів «Національна стандартизація», що 
встановлює правила розроблення, перегляду , ведення, 
внесення змін, узгодження та прийняття норматив-
них документів, до яких також відносяться і державні 
класифікатори

Враховано

Зберігання та актуалізація еталону ДКУД здійснюється 
ор га нізацією з ведення ДКУД. Зважаючи на ре ор-
ганізацію системи органів державного управління, 
«Ін струкція по веденню еталону Державного кла си фі-
катора управлінської до ку мен тації (ДКУД)» також під-
ля гає перегляду

Враховано

У назві та у тексті проекту концепції слово «пере-
роблення» вважаємо за доцільне замінити на слово 
«перегляд» з огляду на те, що відповідно до положень 
ДСТУ 1.2:2003 «Національна стандартизація. Правила 
розроблення національних нормативних документів», 
нормативні документи ( утому числі державні 
класифікатори) підлягають перегляду у разі виникнен-
ня потреби в установленні нових положень та підходів 
до класифікування об’єктів чи явищ

Враховано

У розділі 2 «Історія розроблення ДКУД четверте ре-
чення першого абзацу викласти у редакції: «В Україні 
на заміну цих класифікаторів було розроблено систему 
державних класифікаторів»

Враховано
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Назва 
дер жав но-
го органу,
ін шої ус-
та нови

Зміст зауваження чи пропозиції Врахування зауваження чи 
пропозиції

У розділі 4 «Ведення ДКУД» друге речення першо-
го абзацу викласти у такій ре дакції: «Процес форму-
вання пропозицій щодо внесення змін і доповнень до 
ДКУД здійс нюється на підставі вимог національної 
стандартизації» і вилучити третє речення першого аб-
зацу»

Враховано частково. Цю про по-
зицію внесено до розділу 6 «Про-
поновані заходи»

Мініс тер-
ст во фі нан-
сів Ук раї ни, 
Дер жав не 
каз на чей-
ст во Ук ра-
ї ни

У підпункті 6.1 розділу 6 «Пропоновані заходи» про-
екту концепції назву класу управлінської документації 
(код класу 18) викласти у такій редакції: «Уніфікована 
система фінансової звітності»

Враховано

На ціо наль-
ний банк 
Ук раї ни

Погоджено. Висловлено думку, що вносити зміни до 
ДКУД доцільно після затвердження нової редакції 
«Переліку типових документів, що створюються в 
діяльності органів державної влади та місцевого само-
врядування, інших установ, організацій і підприємств, 
із зазначенням строків зберігання документів»

Взято до відома

Міністер-
ст во пра ці 
та со ціа ль-
ної по лі ти-
ки Ук ра ї ни

До розроблення уніфікованих систем документації 
доцільно залучити всі центральні органи виконавчої 
влади: введення електронного документообігу визначає 
єдині форми та єдиний порядок

Взято до відома

Мі ніс тер-
ст во еко но-
мі ки Ук ра-
ї ни

Погоджено без зауважень і пропозицій

Пен сій-
ний фонд 
України

Погоджено без зауважень і пропозицій

додаток 2
проект

концепція перегляду структури тА Змісту 
держАвного клАсиФікАторА упрАвлінської документАції

1. базові поняття концепції
державний класифікатор управлінської 

до ку ментації (дкуд) ― нормативний документ, 
що офіційно встановлює класифікаційну схему 
уп равлінської документації. 

управлінська документація — система кла-
сів документації, що забезпечує виконання функ-
ції керування в органі державної влади, органі 
місцевого самоврядування, установі, ор га нізації, 
на підприємстві, в інших юридичних особах (су-
б’єктах господарювання).

документація – сукупність службових до-
ку  ментів, об’єднаних за ознакою належності до 
пев ної галузі, сфери, напряму діяльності, устано-
ви чи її структурного підрозділу.

службовий документ – офіційний документ, 
який юридична особа створила або отримала в 
процесі діяльності, і який відповідним чином 
зареєстрований чи засвідчений нею.

система документації – сукупність взає мо-
пов’язаних службових документів, що застосову-
ють у певній сфері діяльності чи галузі.
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ДКУД містить класифікацію документів, роз-
роблену для практичного використання під час 
створення управлінських службових документів, 
а саме – під час за фіксування інформації в їх 
уніфікованих формах (бланках). Кожному виду 
номіналу управлінського службового докумен-
та (наприклад, наказ про звільнення, товарно-
транспортна накладна, меморіальний ордер то-
що) надається кодове (у даному разі – циф ро ве) 
позначення, завдяки чому конкретний до ку мент 
в умовах реалізації автоматизованої ін фор ма-
цій ної системи може бути швидко розшуканий 
за цією інформаційною (пошуковою) ознакою. 
У Національному стандарті ДСТУ 4163-2003 
“Дер жавна уніфікована система документації. 
Уні фі кована система організаційно-розпорядчої 
до ку  мен тації. Вимоги до оформлення документів” 
в системі реквізитів організаційно-розпорядчих 
документів визначено реквізит 5 – код форми до-
кумента, який проставляють згідно з ДК 010-98. 
На рівні конкретного документа, тобто УФД, виду 
номіналу, його цифровий код складається із семи 
знаків: два знаки – код класу УСД, ще два зна-
ки – код підкласу УСД і три знаки – відповідний 
реєстраційний номер УФД. Наприклад, наказ про 
звільнення в ДКУД має код 0203008, оскільки 
реєстраційний номер його форми 008 і вона вхо-
дить до підкласу “Документація управління ка-
драми”, що має код 0203 у класі “Організаційно-
розпорядча документація” (код 02). 

Уявлення про представлення класифікаційної 
схеми надає фрагмент класифікатора (у графі 
“індекс” – абревіатура назви УФД):

ДКУД містить такі класи УСД з їх кодовими 
позначеннями:

1) організаційно-розпорядча документація – 
02;

2) первинно-облікова документація – 03;
3) банківська документація – 04;
4) фінансова документація – 05;
5) звітно-статистична документація – 06;
6) планова документація – 07;
7) ресурсна документація – 08;
8) торговельна документація – 09;
9) зовнішньоторговельна документація – 10;
10) цінова документація – 13;
11) документація з праці, соціальних питань 

і соціального захисту населення – 15;
12) документація з побутового обслуговуван-

ня населення – 17;
13) бухгалтерсько-облікова документація – 18;
14) документація з Пенсійного фонду – 20;
15) словниково-довідкова документація – 21. 

* Нині Державний комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики.

уніфікована система документації (усд) – 
створена за єдиними правилами та вимогами си-
стема документації.

уніфікована форма (службового) докумен-
та (уФд) – стандартний формуляр службово го 
документа, встановлений відповідно до функ-
ціонального призначення службового документа 
в певній сфері діяльності чи галузі.

Формуляр службового документа – склад та 
пос лідовність розміщення реквізитів у службо-
вому документі.

2. історія розроблення дкуд
ДКУД входить до системи державних кла си-

фікаторів техніко-економічної інформації, ство-
рення яких почалося ще в СРСР у 1960-ті роки 
під час розроблення автоматизованих систем 
уп рав ління. Вони призначалися для фіксації ко-
дових позначень класифікаційних одиниць в 
кла сифікаторах об’єктів, суб’єктів, процесів та 
ін шої інформації необхідної для керування на-
родним господарством. Зокрема, були створені 
загальносоюзні класифікатори підприємств та 
організацій, галузей народного господарства, 
про дукції, професій тощо. В Україні на заміну 
цих класифікаторів було розроблено систему 
дер жавних класифікаторів. 

На заміну «Общесоюзного классификатора 
уп равленческой документации” (ОКУД) у 1997 р. 
Держстандартом України* було опубліковано 
“Дер жавний класифікатор управлінської доку мен-
тації” (ДК 010-96). Він був розроблений госпроз-
рахунковим центром “Економіст” та Державним 
науково-дослідним інститутом інформатизації 
і моделювання економіки при Президентові Ук-
раїни за участі низки міністерств, державних 
комітетів, центральних установ України. Зміни 
у складі та змісті окремих класів документації 
зумовили його доопрацювання і повторне видан-
ня ДКУД Держстандартом у 1999 р. (ДК 010-98). 
Ця редакція ДКУД є чинною в Україні й нині.

3. структура дкуд
Об’єктами класифікації в ДКУД є державні 

(міжвідомчі, міжгалузеві) уніфіковані форми до-
кументів (УФД), що затверджуються мі ніс тер-
ствами, державними комітетами чи інши ми уста-
новами – розробниками уніфікованих систем 
управлінської документації. У ДКУД на ведені 
назви і кодові позначення УФД, що входять у за-
тверджені уніфіковані системи документації 
(УСД). Тобто ДКУД є номенклатурним переліком 
УФД з їх унікальними кодовими позначеннями. 
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4. ведення дкуд
Розробниками ДКУД були прийняті норма-

тив ні документи, що регламентують порядок 
йо го ведення, яке полягало у внесенні змін 
і до пов нень з метою підтримки класифікатора 
в ак туальному і достовірному стані. Процес 
фор му вання пропозицій щодо внесення змін 
і доповнень до ДКУД також був унормований 
розробником. Зокрема під грифом Державного 
ко мі те ту статистики України у 1997 р. було ви-

дано «Положення про ведення Державного кла-
сифікатора управлінської документації (ДКУД)», 
«Інструкцію по формуванню пропозицій що до 
вне сення змін і доповнень до Державного кла-
сифікатора управлінської документації (ДКУД)», 
«Інструкцію по веденню еталону Державно-
го класифікатора управлінської документації 
(ДКУД)»

Зміни і доповнення ДКУД можуть відбуватися 
у разі реорганізації системи державного управ-

Код Назва УФД Індекс

02 оргАніЗАційно-роЗпорядчА документАція

0201 Документація з організації систем управління

0201001 Акт про створення міністерства АСМ

0201002 Акт про створення корпорації, концерну, асоціації, компанії АСК

0201003 Наказ про створення промислового об’єднання НСПО

0201004 Наказ про створення виробничого об’єднання НСВ

0201005 Наказ про створення підприємства НСП

0201006 Наказ про реорганізацію міністерства НРМ

0201007 Наказ про реорганізацію корпорації, концерну, асоціації, компанії НРК

0201008 Наказ про реорганізацію промислового об’єднання НРПО

0201009 Наказ про реорганізацію виробничого об’єднання НРВ

0201010 Наказ про реорганізацію підприємства НРП

0201011 Акт про ліквідацію міністерства АЛМ

0201012 Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, компанії АЛК

0201013 Акт про ліквідацію промислового об’єднання АЛПО

0201014 Акт про ліквідацію виробничого об’єднання АЛВ

0201015 Акт про ліквідацію промислового підприємства АЛП

0201016 Акт про ліквідацію міністерства і створення ліквідаційної комісії АЛМСЛК

лін ня в Україні, зміни назв класів та підкласів 
УСД чи їхніх УФД, скасування підкласів УСД, 
окремих УФД, впровадження нових класів УСД, 
їхніх під класів, УФД. 

Таке коригування зумовлює від повідні змі ни 
кодів та індексів в ДКУД. За не обхідності мож-
ливе щорічне оновлення кла си фікатора. Ве ден-
ня ДКУД здійснюється пе реваж но на підставі 
про позицій розробників УСД. Підставою для 
форму вання пропозицій розробників УСД є роз-
роблення, затвердження та ведення відповідних 
кла сів управлінської документації, що і зумовлює 
вклю чення нових, скасування або зміни чинних 

уні фікованих форм управлінських службових 
до ку мен тів.

Розробниками уніфікованих систем доку мен-
та ції, представлених в ДКУД на момент набуття 
ним чинності, були:

5. необхідність перегляду дкуд
5.1. Актуалізація перегляду зумовлена перш 

за все потребами кодування сучасних УФД (видів 
номіналів управлінських документів) для елек-
тронного документообігу. Кодове позначення 
УФД слугуватиме однією з пошукових ознак 
документа і має фіксуватися в метаданих елек-
тронного документа. Нині чинна редакція ДКУД 
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(ДК 010-98) застаріла. Вона потребує оновлення 
як в частині структури, так і змісту. Необхідність 
розроблення загальнодержавних класифікаторів 
для формування електронних документів як за-
вдання реалізації пілотного проекту впроваджен-
ня технологій електронного урядування зазначе-
на в проекті розпорядження Кабінету Міністрів 
України, ініційованого Державним комітетом 
інформатизації України (лист від 28.01. 2010 р. 
№ 3510/05-10).

код 
класу найменування усд розробник

02 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Головархів України

03 Уніфікована система первинно-облікової документації Держкомстат України

04 Уніфікована система банківської документації Національний банк України

05 Уніфікована система фінансової документації Мінфін України

06 Уніфікована система звітно-статистичної документації Держкомстат України

07 Уніфікована система планової документації Мінекономіки України 

08 Уніфікована система ресурсної документації Держкомресурси України

09 Уніфікована система торговельної документації Міністерство економіки 
України

10 Уніфікована система зовнішньоторговельної документації Міністерство зов ніш ньо еко-
но мічних зв’язків України

13 Уніфікована система цінової документації Міністерство економіки Ук-
ра їни

15 Уніфікована система документації з праці, соціальних питань 
і соціального захисту населення 

Міністерство праці та со цпо-
лі тики України

17 Уніфікована система документації з побутового обслугову-
вання населення Укрсоюзсервіс

18 Уніфікована система бухгалтерсько-облікової документації Міністерство фінансів 
України

20 Уніфікована система документації з Пенсійного фонду Пенсійний фонд України

21 Уніфікована система словниково-довідкової документації
Національне агентство з пи-
тань інформатизації при Пре-
зи дентові України

5.2. З часу набуття чинності, тобто з 1998 р., 
ДКУД в жодному класі не переглядався. Вод-
ночас у складі УФД відбулися значні зміни (ви-
никли нові види документів, окремі види не 
за стосовують) про що свідчить проект нової 
редакції «Переліку типових документів, що ство-
рюються в діяльності органів державної влади та 
місцевого само вря ду вання, інших установ, ор-
ганізацій і підприємств, із зазначенням строків 
зберігання документів» (виставлений на сайті 

Державного комітету архівів України за адресою: 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/
Perelik_2010.pdf ).

5.3. Потребує реорганізації структура ДКУД, 
зокрема вилучення певних класів з класифікатора, 
оскільки вони не є управлінськими. Класами 
управлінської документації в сучасному доку-

мен тознавстві вважають тільки ті класи, що 
містять службові управлінські документи. Ці 
до ку менти забезпечують виконання функції ке-
ру вання і створюються в усіх або більшості 
юри дичних осіб. Тому класи управлінської до-
ку ментації визначають як міжвідомчі. Класи, що 
не можуть вважатися управлінськими, це класи 



59

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика

торговельної, зовнішньоторговельної, ресурсної, 
цінової документації, документації з побутового 
обслуговування населення, словниково-довід-
ко вої документації. Це специфічні види до ку-
мен тації, що розглядалися розробниками ДКУД 
як управлінська у загальнодержавному мас ш та-
бі. Вони створюються у відповідних про філь-
них установах. З точки зору дотримання між-
ві домчої характеристики потребує перегляду 
склад УФД банківської та звітно-статистичної 
документації. Зокрема банківська документація 
в ДКУД – це, переважно, та документація, що 
створюється та функціонує тільки в банківських 
установах. Звітно-статистична документація 
в кла сифікаторі переважно відображає склад 
служ бових документів, що відкладаються тільки 
в Дер жавному комітеті статистики України і не 
є ти повою для більшості юридичних осіб.

5.4. «Положення про ведення Державного кла-
сифікатора управлінської документації (ДКУД)», 
«Інструкцію по формуванню пропозицій що до 
вне сення змін і доповнень до Державного кла-
си фікатора управлінської документації (ДКУД)», 
які були видані Держкомстатом у 1997 р., втра-
ти ли свою актуальність у зв’язку із прий няттям 
Держспоживстандартом паке ту дер жав них стан-
дар тів «Національна стан дар ти за ція» (ДСТУ 
1.0:2003, ДСТУ 1.1.:2001, ДСТУ 1.2:2003, ДСТУ 
1.5:2003, ДСТУ 1.7:2001 то що), що вста нов-
лює правила розроблення, пе ре гляду, ве ден ня, 
внесення змін, узгодження та прий нят тя нор ма-
тив них документів, до яких та кож від но сять ся 
і дер жавні класифікатори.

Зберігання та актуалізація еталону ДКУД 
здійс нюється організацією з ведення ДКУД. Зва-
жа ючи на реорганізацію системи органів дер жав-
но го управління, «Інструкція по веденню ета-
лону Державного класифікатора управлінської 
до кументації (ДКУД)» також підлягає перегляду.

5.5. Необхідним для окремих класів уп рав лін-
ської документації є зменшення рівня де та лізації 
виду номіналу управлінського до ку мента, тобто 
назви УФД. Наприклад, замість позицій «Статут 
корпорації, концерну, асоціації, компанії», «Ста-
тут виробничого об’єднання», «Ста тут під при-
ємства» зафіксувати єдину УФД «Ста тут юри-
дич ної особи».

6. пропоновані заходи

6.1. З метою перегляду ДКУД пропонується 
визначити такий склад класів управлінської 
документації та її розробників:

6.2. Внести розробниками пункт щодо пе ре-
гляду відповідних класів управлінської доку мен-
тації до «Плану національної стандартизації», 
що формується Державним комітетом України 
з питань технічного регулювання та споживчої 
політики.

6.3. Ініціювати розроблення міністерствами, 
державними комітетами, іншими державними 
органами та центральними установами кла си-
фікаторів УФД класів відомчої (галузевої, про-
фільної) документації, що не є складовими 
ДКУД.

код
класу назва класу правлінської документації міністерство, інший державний ор-

ган, центральна установа-розробник

02 Уніфікована система організаційно-розпорядчої до ку-
мен тації Державний комітет архівів України

04 Уніфікована система банківської документації Національний ьт банк України

05 Уніфікована система фінансової документації Міністерство фінансів України

06 Уніфікована система звітно-статистичної до кумен та-
ції Державний комітет статистики України

07 Уніфікована система планової документації Міністерство економіки України

15 Уніфікована система документації з праці, со ціаль них 
питань і соціального захисту населення

Міністерство праці та соціальної по лі-
ти ки України

18 Уніфікована система фінансової звітності Міністерство фінансів України

20 Уніфікована система документації з Пенсійного фон-
ду Пенсійний фонд України
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процес уніФікАції нАЗв реєстрАційних Форм документів 
в АдміністрАтивних устАновАх чернігівської губернії 

(друга пол. XVIII – перша пол. хіх ст.)

У статті встановлено основні форми реєстрації документів в адміністративних установах рівня губернії, 
проаналізовано процес уніфікації назв цих форм протягом другої половини XVIII – першої половини ХІХ ст. 
(на прикладі установ Чернігівської губернії).

Ключові слова: адміністративні установи, організація діловодства, реєстраційні форми, протокол, книга, 
журнал.

В статье установлены основные формы регистрации документов в административных учреждениях уров-
ня губернии, проанализировано процесс унификации названий этих форм на протяжении второй половины 
XVIII – первой половины ХІХ века (на примере административных учреждений Черниговской губернии).

Ключевые слова: административные учреждения, организация делопроизводства, регистрационные формы, 
протокол, книга, журнал.

The article outlines the basic forms of registration of documents in the province-level administrative institutions, 
the title unification process of registration forms during the second half of XVIII – first half of XIX c. is analyzed. 
(Administrative agencies in Chernigiv province are taken as an example).

Key words: administrative offices, organization of record keeping, registration forms, record, book, magazine.
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Вивчення еволюції службових документів, 
уніфікації їхніх назв, особливостей роботи з ними 
є важливим для з’ясування характеру організації 
діловодства в управлінських структурах різного 
рівня підпорядкування та територіальної прина-
лежності в той чи інший історичний період.

Мета цієї статті – з’ясування питань щодо уні-
фікації назв реєстраційних форм документів ад-
міністративних установ рівня губернії від другої 
половини XVIII до середини ХІХ ст. Для аналізу 
обрано документи місцевих органів державної 
влади Чернігівської губернії, як території з від-
мінним способом управління, характерним для 
по рубіжних територій Російської імперії. Об-
рання за значеного регіону Лівобережної Ук-
раїни предме том дослідження обумовлене та-
кож пошуком та встановленням подібностей 
та відмінностей в організації діловодства в ад-
міністративних установах губерній різних ре гі о-
нів Російської імперії у той час.

Зазначена мета зумовлює наступні завдання: 
оха рактеризувати обрані види внутрішньої до-
ку мен тації органів державної влади Черні гів-
ської губернії зазначеного періоду, визначаючи 
відмінності між назвами «книга реєстрів», «кни га 
журналів», «журнал протоколів», «книга про то-
колів», «книга (+ назва конкретного виду служ-
бового документа)» тощо; довести, що ана лі зо вані 
назви видів документів пройшли шлях уні фікації 
до середи ХІХ ст. відповідно до функ ціо наль-
ного призначення, сфери викорис тан ня та виду 
діяльності установи.

Питання створення документів у певний іс-
то ричний період, відтворення історії ді ло вод ст-
ва шляхом аналізу сукупностей службових до-
ку ментів, дослідження уніфікації назв окремих 
ви дів документів протягом певного історичного 
пе ріоду досліджувалися багатьма російськими 
фа хівцями-практиками ХІХ – початку ХХІ ст. та 
віт чизняними документознавцями1. Незважаючи 
на наявність значної кількості спеціальних пуб-
лі кацій, питання організації діловодства, уні-
фі кації назв документів в управлінських струк-
ту рах різного рівня підпорядкування в пев ний 
іс торичний період нині залишаються не пов-
ністю з’я сованими. До основних форм, що да-
ва ли змогу упо рядкувати потоки вхідних та ви-
хід них документів й полегшити роботу з ними 
в адміністративних установах Чернігівської гу-
бер нії, необхідно від нести такі, що виконували 
на той час облікову, контролюючу, довідково-ін-
фор маційну функції тощо. Серед таких слід ви-
ок ремити групу ре єст раційних документів як 
знач ного за обсягом та виконуваними функція ми 
виду внутрішньої документації установи.

Протягом другої половини XVIII – першої 
половини ХІХ ст. відбувалося паралельне ви ко-
ристання (синонімічне вживання) та поступова 
уніфікація назв деяких видів внутрішніх до-
ку ментів губернських установ. Зупинимося на 
роз гляді та співвідношенні таких назв: «книга – 
реєстр», «книга – журнал».
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М. М. Плохінський у своєму дослідженні 
зга дав про існування низки реєстраційних форм 
XVIII – першої половини ХІХ ст., називаючи їх 
«книгами»2. Аналіз документів автор провів на 
основі збережених справ архіву Чернігівського 
губернського правління від 1722 р. Спираючись 
на це дослідження, слід підкреслити, що до се-
ре дини XVIII ст. термін «книга» на території 
Лі вобережної України, зокрема, в Чернігівській 
гу бернії, використовувався лише для позначен-
ня ре єстраційних форм, що слугували при 
фіксації, в ос новному, обліково-статистичної 
чи фінансо вої інформації («книги денежного 
характера»):

Книга о приходе и расходе Малороссийской 
кол легии (1723 г.);

Книга приходная денежной казны, учиненная 
в канцелярии сборов для приема денег, подле-
жащих до скарбу войскового, собираемых в Ма-
лороссийских полках сборщиками (1733 г.);

Ревизские книги Малороссийских полков: Не-
жинского полка – 1738 г; Черниговского – 1739 г.3

На законодавчому рівні термін «книга» бу ло 
за кріплено за назвами реєстрів вхідних, ви хідних 
та внутрішніх документів на почат ку XVIII ст. 
У «Ге неральному регламенті» (1720) чітко ви-
зна ча лися назви документів, що слугували для 
об лі ку документів колегій: «Книги A, B, C, D»4. 
У працях із теорії діловодства ро сійських фа хів-
ців-практиків ХІХ ст. також є назва «книга» для 
позначення реєстрів вхідних, вихідних та внут-
ріш ніх документів установ. В. М. Вельдбрехт, 
наприклад, ана лізуючи основні види діяльності 
кан целярії, ок ремий розділ присвятив розгляду 
ре єстрів – «О кни гах в особенности: книги входя-
щие и ис хо дя щие»5, навівши приклади оформлен-
ня таких книг.

Однак, розглянувши документи XVIII ст., що 
збереглися у фондах Держархіву Чернігівської 
області, необхідно констатувати інше – вхідні, 
вихідні та внутрішні реєстри мали назву не 
«кни га», як рекомендовано в «Генеральному рег-
ламенті», а «реєстр»:

Входящий реестр генеральной войсковой кан-
целярии, 1759 г;

Исходящий реестр генеральной войсковой 
кан целярии, 1760 г.6 тощо.

Лише до середини ХІХ ст. в адміністративних 
установах Чернігівської губернії за реєст ра цій-
ними формами, що фіксували перелік усіх назв 
вхідних, вихідних та внутрішніх документів, 
закріпилася одна назва – «книга»:

Книга входящих бумаг по Канцелярии Чер ни-
говского гражданского губернатора за 1815 г.7;

Книга исходящих бумаг по Канцелярии Чер ни-
говского гражданского губернатора за 1821 г.8

За реєстраційними формами, що фіксували 
назви справ чи документів («бумаг») певного 
ок ремо взятого виду, закріпилася назва – «ре-
єстр»:

Реестр поступивших прошений в Канцелярию 
гражданского губернатора за 1810 г.9;

Реестр докладных записок 1 отделения на 
1824 г.10;

Реестр дел 1826–1836 гг.11

Уживання назви «книга» в канцелярській прак-
тиці губернських установ значно розширюється 
до кінця XVIII ст. «Книгами» називалися та-
кож і добірки окремих документів, зібраних 
за тематичним, номінальним і хронологічним 
прин ципом та об’єднаних однією палітуркою. 
Саме такі ознаки віднесено до визначення по-
няття «книга» «Кратким словарем видов и раз-
новидностей документов»12. Тобто з кінця 
XVIII ст. відбувається трансформація назви за-
зна че ного виду документа: від вузького зна чен-
ня – як реєстраційної форми, що фіксує лише 
інформацію звітно-статистичного, фінансового 
характеру чи здійснює облік усіх вхідних, ви-
хід них та внутрішніх документів, до більш ши-
ро кого – як сукупності документів будь-якого 
те матичного спрямування, скріплених однією 
па літуркою.

Щодо назв «книга» та «журнал», як сино-
німічних, то вони паралельно вживалися в до-
кументах на позначення реєстрів вхідних, ви-
хідних та внутрішніх документів, що були 
ві домими й використовувалися в діловодстві 
пол ково-сотенних канцелярій Гетьманщини, 
кан целярії Чернігівського намісництва та в адмі-
ніст ративних установах ХІХ ст. – Канцелярії 
чернігівського цивільного губернатора, Чернігів-
ському губернському правлінні:

Книга входящих и исходящих бумаг Чернигов-
ского полкового суда (1762 г.)13;

Журнал исходящий (1767 г.) (Земского суда)14;
Книга вступающих бумаг губернского ма гист-

рата Черниговского наместничества (1782 г.)15;
Книга записи входящих бумаг за 1828 г.16;
Журнал исходящих бумаг за 1833 г.17

При дослідженні нами архівних документів 
губернських адмістративних установ, наявних 
нині у фондах Держархіву Чернігівської області, 
було проаналізовано описи справ, що дало під-
стави констатувати інше: «журнал», як назва 
реєстру, у діловодній практиці адміністративних 
установ Чернігівської губернії з’явився в другій 
половині XVIII ст.: 
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Журналы входящих бумаг земского суда Чер-
ниговского повету (1765 г.);

Журнал прихожих резолюций земского суда 
Чер ниговского (1766 г.)18.

Слід підкреслити, що уніфіковану форму за-
гальних реєстрів, що використовувалася в Кан-
целярії чернігівського цивільного губернато-
ра та Чернігівському губернському правлінні 
з 1806 р., було законодавчо оформленою лише 
в 1837 р. в додатках до «Общего наказа граждан-
ским губернаторам». Це свідчить про передовий 
досвід роботи канцелярій згаданих установ та 
досить високий рівень організації діловодства 
в них.

Зауважимо, що використання назв «книга» та 
«журнал» у розглянутий часовий період не обме-
жувався лише значенням реєстраційної форми 
чи скріплених в одну обкладинку документів. 
Існувала низка документів, метою яких був опис 
процесу розгляду певних питань чи фіксація 
управлінських рішень колегіальних органів 
управління – «журнали протоколів», «кни-
ги журналів», «книги журналів протоколів», 
«книги протоколів»:

Книга протоколов Черниговской полковой кан-
целярии (1761 г.);

Книга журналов Черниговского городского 
су да (1769 г.);

Книга протоколов входящих бумаг Черни гов-
ско го Малороссийского полка (1770 г.);

Книга протоколов указов полковой Черни гов-
ской канцелярии (1770 г.);

Книга журналов Черниговского наместниче-
ства (1783 г.)19. 

Уніфікація назв цих видів документів припадає 
також на досліджуваний період. Назва «журнал» 
у діловодстві зазначеного часу використовувався 
також для позначення певних видів службових 
документів колегіальних органів управління. На 
думку А. М. Сокової, назва «журнал», як найме-
нування виду внутрішнього документа устано-
ви, з’явилася на початок ХІХ ст.20 Такої ж дум-
ки дотримується й С. В. Русакова, аналізуючи 
документи адміністративних установ Тверської 
губернії21. На законодавчому рівні цю назву за-
кріплено «Учреждением Государственного сове-
та» (1810 г.)22.

У XVIII ст. назва «журнал» уживалася в ді-
ло водстві на позначення різновиду про то ко лу, 
а саме «подробного протокола»23, в якому фік-
сувався хід колегіального засідання та прий няття 
рі шення з питань, що розглядалися. Адже назву 
«протокол» ще не було закріплено як назву виду 
документа до початку ХІХ ст.

У першій половині ХІХ ст. журнал набуває 
більш загальних ознак, тобто стає «кратким про-
токолом», де зміст питання, хід засідання мог ли 
викладатися дещо узагальнено. Зміни в оформ-
ленні журналу, з одного боку, призводили до 
втра ти певної частини інформації, але з дру-
гого – прискорювали процес роботи з цим видом 
до кумента. Добірка таких журналів, тобто де-
кіль кох коротких протоколів у хронологічній по-
слі довності за певний проміжок часу, найчастіше 
ка лендарний рік, створювала «книгу» – «книгу 
жур налов» чи «книгу журналов протоколов». За-
значена форма («книга журналов протоколов») 
вживалася до 1845 р., коли за вказівкою Мі ніс-
терства внутрішніх справ із заголовків реєстрів до-
ку ментів Чернігівського губернського правління 
бу ло виключено слово «протокол»24. Добірка 
пов них протоколів засідань колегіальних органів 
уп равління становила «книгу протоколов» чи 
«жур нал протоколов».

Аналіз наукових напрацювань у галузі істо-
ричного документознавства й споріднених іс-
то ричних дисциплін, нормативних актів з ор га-
ні зації діловодства як загальноімперського, так 
і відомчого характеру, та збереженої у фондах 
Держархіву Чернігівської області служ бо вої до-
ку ментації, дає змогу зробити такі вис новки:

Терміни «книга» та «журнал» уживалися як 
синонімічні до середини ХІХ ст. Назва «реєстр» 
закріпилася за документом, що обліковував спра-
ви чи окремі види документів установи. 

Термін «книга» використовувався у двох ос-
новних значеннях: 1) на позначення назв ре-
єстраційних форм вхідних, вихідних та внутрішніх 
документів (й уживалися як синонімічні до се ре-
ди ни ХІХ ст.); 2) як назви сукупності записів чи 
документів, скріплених однією палітуркою.

Назва «журнал» упродовж першої половини 
ХІХ ст. продовжує використовуватися для по-
значення реєстрів як вхідних чи вихідних до-
кументів, так і для добірки протоколів засідань 
гу бернського присутствія й уживатися разом із 
сло вом «протокол» («журналы протоколов»).

Отже, якраз у першій половині ХІХ ст. від-
бувається чітке розмежування назв реєстрів від-
повідно до видів фіксованих у них документів, 
але без зайвої синонімії у використанні назв од-
них і тих же видів документів, що свідчить про 
закріплення назви документів відповідно до 
їхнього функціонального призначення.

1 Варадинов Н. В. Делопроизводство или теоретическое 
и практическое руководство к гражданскому и уголовному, 
коллегиальному и одиночному письмоводству, к сос тав-
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У зв’язку з політичними, економічними та 
іншими соціально-правовими чинниками, спря-
мованими на відновлення післявоєнного народ-
ного господарства в СРСР в цілому і в УРСР зо-
крема, в 1960-х роках уряд УРСР почав приділяти 
більшу увагу документам, що створювалися 
у діловодстві міністерств, відомствах та інших 
установах, таким чином позитивно впливаю-
чи на розвиток діловодства в Україні1. Науково 
обґрунтовано2, що провідними установами, на 
які в той час було покладено вирішення про-
блем упорядкування документів і раціоналізації 
діловодства в установах України, були державні 
архіви союзних республік. Проте в УРСР функ-
ціонувала ще одна інституція документознавчо-
го спрямування, яка здійснювала дослідження 
ор ганізації діловодства не з архівознавчих за-
сад, а більшою мірою виходячи з управлінських, 
економічних аспектів3. Йдеться про Українську 
філію Науково-дослідного інституту плануван-
ня і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві4 
(далі – Українська філія), науковий доробок якої 
нині вивчено ще недостатньо. Поглиблений 
ана ліз наукової продукції цієї установи та ви-
світлення етапів розвитку і мотивів здійснення 
її економічних документознавчих досліджень в 
УРСР у 1960–1980-их роках допоможе з’ясувати 
вплив діяльності Української філії на сучасні 
документознавчі уявлення, розкрити джерела 
на повнення змісту документознавства раннього 

періоду та визначити ступінь значущості у цьому 
процесі українських дослідників.

Основним завданнями і функціями цієї на-
укової інституції було проведення разом з Нау-
ково-дослідним інститутом планування і нор-
ма тивів (далі – НДІПіН) наукових дослід жень: 
ме тодологічних проблем створення системи 
тех ніко-економічних норм і нормативів для пла-
нування в промисловості, використання при-
родних ресурсів і охорони навколишнього се-
редовища; методичних проблем удоскона лення 
систем управління та впровадження в пла ну-
ван ня економіко-математичних методів і об чис-
лювальної техніки. Українська філія, від по від но 
до покладених на неї завдань, розробляла про-
позиції щодо удосконалення комплексної сис те-
ми планомірного управління народним гос подар-
ством, використовуючи при цьому серед інших, 
як один з необхідних детермінантів, от римані 
ре зультати дослідження процесів ді ло водства та 
уп равлінської документації.

Дослідження організації діловодства здійс ню-
ва лося з позиції ефективного чинника забезпе-
чен ня об’єкта управління і мало комплексний 
характер, визначаючи одним із найважливіших 
компонентів управління інформаційне забезпе-
чен ня, що містило сукупність економічних і со-
ціальних даних5. Управлінський документ фа хів-
цями розглядався як носій економічної ін фор ма ції, 
який відображає закономірності роз витку еко-

документації та сприяння подальшій автоматизації і механізації діловодних процесів. Визначено роль діяльності 
Української філії на теренах УРСР у сфері документознавчих досліджень.

Ключові слова: Українська філія, НДІПІН, організація діловодства, служба діловодства, нормативне забез-
печення, управлінська документація, уніфікація і стандартизація, оптимізація управління.

Статья посвящена исследованию управленческой документации и организации работы служб делопроиз-
водства в учреждениях, организациях и предприятиях УССР в 1960–1980-е годы с точки зрения эффективного 
фактора экономического развития, осуществляемым Украинским филиалом Научно-исследовательского инсти-
тута планирования и нормативов при Госплане СССР в г. Киеве. На основании анализа научной продукции этой 
институции освещено организацию делопроизводства и работу служб делопроизводства того времени, порядок 
разработки проблем унификации и стандартизации управленческой документации, содействие дальнейшей 
автоматизации и механизации делопроизводственных процессов. Определена роль деятельности Украинского 
филиала на территории УССР в сфере документоведческих исследований.

Ключевые слова: Украинская филия, НИИПИН, служба делопроизводства, организация делопроизводства, 
нормативное обеспечение, служебная документация, унификация и стандартизация, оптимизация управления.

The article is dedicated to the Ukrainian Branch of Research Institute of Planning and Norms at the USSR 
Derzhplan research of management documentation and organization of work process in records keeping services 
of institutions, organizations and enterprises of the Ukrainian SSR during 1960s – 1980s as an effective factor 
of economical development. On the basis of historiographical analysis of the Institute scientific works the author 
highlights the theme which include work process at the records keeping services, order of standardization and 
unification problems development of management documentation, implementation of records keeping process, its 
automation and mechanization. The role of Ukrainian Branch of Research Institute of Planning and Norms activity in 
the records management sphere is also covered.

Key words: records keeping process organization, records keeping services, normative support, management do-
cumentation, standardization and unification, management optimization (improvement).
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ся відділом методології документування та орга-
ні зації діловодства). Відділ складався з секто-
ра методології документування діловодства та 
сектора механізації діловодних процесів і ад мі-
ністративного управління праці. Результат до-
сліджень проблематики економічних інфор ма-
цій них потоків відображено в наукових звітах 
за значеної проблематики перших трьох років 
дія льності філії.

Так, за темою № 17-65 «Удосконалення ор га-
нізації управлінської праці і діловодства в сис-
темі управління промисловістю»11 у 1965 р. бу-
ло підготовлено чотири звіти, що стосувались 
ефек тивної організації системи діловодства в ус-
та новах. Першим був звіт «Основні напрями 
механізації діловодства і адміністративно-уп рав-
лінської роботи працівників управління про мис-
ловістю»12. У ньому дослідники про а на лі зували 
ситуацію діловодних процесів на прик ладі ро-
боти Укрраднаргоспу (тому що він був новою 
управлінською ланкою, діяльність якої у знач  ній 
мірі визначала роботу промисловості республіки), 
відзначили той факт, що в СРСР не існує мето-
дики визначення економічної ефек тивності ме-
ханізації і автоматизації уп рав ління виробниц-
твом. Його автори вказали на збільшення потоку 
інформації, пов’язану із зростанням обсягів ви-
робництва, та як наслідок – зростання трудови-
трат для її отримання, збе рігання і перероблення. 
Ставало зрозумілим, що без технічного форму-
вання, передавання та оп ра цювання інформації 
неможливо ефективно опе рувати нею, навіть за 
умови збільшення числа пра цівників. Для оп-
тимізації документообігу Украднаргоспу, обсяг 
якого в 1964 р. складав 260 тис. документів (з них 
180 тис. вхідних, 80 тис. вихідних), було запро-
поновано наступні прин ципові схеми механізації 
опрацювання вхід них і вихідних документів із 
застосуванням за собів механізації:

номічних процесів і слугує для ге нерації нових 
ідей, концепцій, гіпотез, а також для комплексно-
го вирішення методичних і ме тодологічних проб-
лем і завдань народного господарства6. Оп ти мі-
за ція організації діловодства та роботи служб 
ді ловодства реалізувалася для досягнення еко но-
міч них цілей управління про мисловістю, а са мі 
до кументи – як ефективний важіль впливу.

Організаційні витоки Української філії почи-
налися з лабораторії вдосконалення організації 
управління промисловістю при СКБ заводу верс-
та тів-автоматів ім. М. Горького Київського рад-
нар госпу, створеної постановою Укрраднаргос пу 
№ 142 від 9 травня 1964 р.7 У січні 1966 р. на ба зі 
лабораторії створено відділ наукової організації 
управління народним господарством науково-
дослідного економічного інституту Держплану 
СРСР відповідно до наказів Держплану СРСР 
від 18 січня 1966 р. і Держплану УРСР від 7 ве-
ресня 1966 р.8 Розпорядженням Ради Міністрів 
СРСР від 30 вересня 1966 (№ 478-р.) та наказом 
Держплану СРСР від 7 вересня 1966 р. (№ 1020)9 
передано Науково-дослідному інституту плану-
вання і нормативів при Держплані УРСР зазна-
ченого відділу наукової організації управління10, 
який став називатися Українська філія НДІПіН 
при Держплані СРСР в м. Києві. Остання була 
на у ково-дослідною організацією, знаходила-
ся у скла ді і безпосередньому підпорядкуван ні 
НДІПіН, діяла на основі загального положення 
про науково-дослідні, конструкторські, проектно-
конструкторські технічні організації, затвердже-
ного постановою Держплану Ради Міністрів 
СРСР із науки і техніки від 13 листопада 1970 р. 
(№ 427) та статуту НДІПіН.

У структурі Української філії документознав-
чі дослідження проводились у відділі наукової 
ор ганізації управлінської праці і діловодства, 
який існував у 1966–1970 рр. (хоча назва його 
змі нювалася – наприклад, в 1967 р. він називав-

№ з/п операції Засоби механізації
1 Розподіл вхідної кореспонденції Мобільні і стаціонарні сортувальні засоби
2 Розкриття конвертів Електронний конверторозкривач

3 Знищення конвертів Машина для знищення документів «Акпян-
ЕКС 1»

4 Датування і нумерація вхідної кореспонденції Електромагнітний штампувальний апарат
5 Реєстрація документів на картках Спеціальна машина для перфокарт
6 Передача документа на резолюцію Пневматична пошта

принципова схема механізації опрацювання вхідних документів
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Для механізації проходження документів 
і конт ролю за їх виконанням необхідно було 
ство ри ти систему кодування даних, носіями 
яких були документи: перфорацію, де опрацю-
вання інформації здійснювалося на обліково-
пер фораційному обладнанні, при цьому перед-
бачалося щоденне надходження по телеграфу 
відомостей із групи контролю. На основі цих 
даних виготовлялися перфокарти, які поділялися 
на два масиви – документи до виконання і ви-
конані документи. Потім на основі масивів пер-
фокарт пропонувалося складати табуляграми 
і використовувати їх для оперативного керуван-
ня і контролю виконання постанов і розпоряд-
жень уряду, а також для довідок і звітів. Для 
раціонального зменшення часу, пов’язаного 
з оформ ленням документів, пропонувалось ство-
рити системи централізованого оформлення і 
відправки вихідної кореспонденції та паралель-
ного централізованого погодження, підписання і 
відправки розпорядчих документів, а також вико-
ристовувати принципи уніфікації типових текстів 
службової кореспонденції для часто повторюва-
них листів із стандартним змістом. Наприкінці 
звіту подано вихідні дані для складання планів 
механізації діловодних процесів на основі 
систематизації засобів механізації діловодства 

принципова схема механізації опрацювання вихідних документів

№ з/п операції Засоби механізації
1 Доставка документів Пневматична пошта

2 Датування і нумерація документів та їх копій Штампувальний апарат

3 Сортування документів за адресатами Мобільні і стаціонарні сортувальні засоби

4 Фальцювання документів Фальцювальна машина «Клайнмульті ЗІРМ»

5 Конвертування і адресування документів Номенклатурна адресу вальна машина «Ад-
рема НРС 25»

6 Заклеювання конвертів Конвертозаклеювач

7 Зважування Ваги для зважування поштових відправок

8 Маркування Маркувальна машина «ММ 48»

9 Відправка кореспонденції в поштовий відділ

із застосуванням принципових схем механізації 
опрацювання вхідних і вихідних документів.

Наступний звіт за згаданою вище темою мав 
назву «Класифікація питань діяльності під роз-
ділів і питання організації управлінської пра-
ці, документування і документообігу в Укр рад-
наргоспі»13. У ньому висвітлено деякі сторони 
діяльності управлінь Укрраднаргоспу, організації 
праці його працівників та проаналізовано стан 
діловодства і документообігу на основі перфо-
кар тотеки, отриманої за допомогою аналізу 
вхід них і вихідних документів. Аналіз сис-
те ми діловодства в установі показав, що во-
на складалася з таких процесів – опрацюван ня 
документів, створення внутрішньої до ку мен-
тації, організація обліково-довідкового апарату, 
сис тематизація документів та їхнє зберігання, 
проте була громіздкою і не забезпечувала 
організацію раціонального документообігу. Для 
оптимізації системи діловодства та економії 
часу на діловодні та механічні роботи пропону-
валося ввести карткову систему для реєстрації, 
а також створити класифікатор питань дія ль-
ності, певним чином систематизований і за-
кодований. Ці дослідження становили серйоз-
ний інтерес як з точки зору оптимізації роботи 
власного апарату, так і для використання отри-

№ з/п операції Засоби механізації

7 Перенесення тексту резолюції з документа на 
картку Електрична друкарська машинка

8 Передача документа з карткою до підрозділу 
виконавця

Пневматична пошта

9 Передача картки в групу контролю Прибор-автомат «Аналізатор для перфокарт К 
5 і К 6»
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маних результатів іншими керівними органами 
і установами (міністерствами, комітетами тощо). 
Ключовим моментом цієї праці була пропозиція 
унормувати працю, за відсутності будь-яких по-
передніх спроб організації нормативних служб в 
Укрраднаргоспі.

Продовженням цієї роботи став звіт «Про по-
зиції по уніфікації форм докумен ту вання»14. У ньо-
му зазначалося, що наяв на в сфері управлінської 
документації роз’єд на ність, незлагодженість 
документальних сис тем пояснюється тим, що 
традиційно служба діловодства контролює лише 
частину уп рав лінської документації устано-
ви, ін коли навіть не основну. Частіше всього 
це лис тування із загальних питань, розпоряд-
ча документація і листи, адресовані керівнику. 
Вся інша документація роз’єднана за структур-
ними підрозділами, в результаті чого наукові 
спів робітники та інші висококваліфіковані фа-
хів ці витрачають робочий час на рутинні мало-
ефективні процеси. Завданнями уніфікації до-
кументів є забезпечення органів управління 
не об хідною і достатньою інформацією для прий-
няття оптимальних рішень. Перший і най важ-
ливіший принцип уніфікації документів спрямо-
ваний на удосконалення змісту, тобто визначення 
відповідності документів розв’язуваним завдан-
ням або процедурам управлінських дій. Тому 
дослідники пропонували уніфікацію і стан дар-
тизацію документів, проектування нових форм, 
які могли б замінити у певних випадках різ-
номанітність службових листів, а також створен-
ня бланків та типових текстів, розроблення уні-
фікованої номенклатури справ для правильної 
організації діловодства та встановлення єдиних 
правил формування одиниць зберігання. Для ско-
рочення на 40–50 % робочого часу, що витрачав-
ся на підготовку листів, раціоналізації створення 
службової кореспонденції планувалось забезпе-
чити бланками цих листів машинописне бюро для 
того, щоб виконавцю не писати весь текст листа, 
а вказати лише всі його реквізити і номер його 
форми. Також у звіті подано чотири типові тексти 
ділових листів, кожний з яких складався з двох ча-
стин: незмінної і змінної, умовно названі «встав-
ки» і «адреси». У повному тексті листа «вставки» 
підкреслені, в неповному – позначені пунктиром 
і пронумеровані порядковими номерами. Бланки 
з типовими текстами планувалось виготовляти за 
допомогою копіювально-множильної техніки. Як 
зазначено у звіті, аналіз вхідних документів (пе-
реважно це службові листи) Украднаргоспу пока-
зав, що опрацювання їх також ускладнено через 
відсутність єдиної уніфікації форми. Як наслідок, 

рівень організаційної культури, технічного забез-
печення і оснащення підвищується дуже повільно. 
Це визначало актуальність завдання вивчення 
і уза гальнення досвіду організації діловодства 
в установах.

Останнім у цьому році був звіт «Рекомендації 
зі спрощення документообігу»15, в якому дію-
чу систему діловодства і документообігу в Укр-
рад наргоспі через багаторазову реєстрацію 
до ку ментів було розкритиковано і оцінено як 
не задовільну та неефективну. Для організації на-
лежного документообігу пропонувалося запрова-
дити індивідуальну карткову систему реєстрації 
вхідних документів. Суть її полягала в тому, що 
кожний вхідний документ реєструється тільки 
один раз на картці встановленого зразка, яка 
одночасно слугує і для контролю виконання. 
Картка заповнюється на машинці в необхідній 
кількості примірників і є єдиним пошуковим, 
інформаційним і довідковим апаратом до будь-
якого вхідного документа. Ефективність полягає 
в тому, що в системі документообігу зникнуть 
численні відхилення і скоротиться шлях проход-
ження документа до виконавця. Передбачалося, 
що, у разі автоматизації діловодних процесів, 
картки можуть бути змінені на перфокарти, що 
ще більше удосконалить процес діловодства. 
Запропонована система спрямовувалась на під-
вищення оперативності управління і від по ві-
даль ності виконавців, створення моделі сучас-
ного діловодства і розвиток загальної культури 
ро боти діловодних працівників. Крім цього, ско-
рочувався бюрократизм, що сприяло оптимізації 
адміністративної роботи.

Державним планом науково-дослідних і екс-
периментальних робіт на 1966 р., затвердженим 
постановою Ради Міністрів СРСР від 20 листо-
пада 1965 р. № 975, було передбачено розробку 
систем документування та вимог до створення 
документів в управлінні установ і підприємств 
з урахуванням обчислювальної і організаційної 
техніки16. У зв’язку з цим низкою науково-дос-
лідних установ було розроблено загальні осно-
ви документування управлінської діяльності, 
оформлення службового листування і деякі інші 
питання, пов’язані із створенням ЄДСД у СРСР. 
Фахівці Української філії в 1966 р. підготували 
звіт «Дослідження системи діловодства в апараті 
Ради Міністрів УРСР і організація документообігу 
і контролю за виконанням документів на основі 
використання сучасних засобів оргтехніки»17. 
У ньому вони проаналізували існуючу систему 
діловодства в апа раті Ради Міністрів УРСР, а са-
ме роботу з вхід ними, вихідними і внутрішніми 
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1967 роком закінчується написання тем, по-
в’я заних із дослідженням потоків інформації 
в контексті розроблення структури управління 
виробництвом. Так, у звіті «Проект інструкції 
з організації діловодства, звітності і контролю 
виконання в науковій установі»19 була репре-
зентована надзвичайно вдала типова інструкція 
з діловодства, яка встановлювала правила ство-
рення і оформлення управлінських документів 
(накази, протоколи, рішення, листи, звіти і т. д.), 
опрацювання вхідної і вихідної документації, 
облік внутрішніх документів, організацію кон-
тролю за виконанням, формування та зберігання 
справ у поточному діловодстві, експертизу на у-
кової та практичної цінності документів у дія-
льності наукових, науково-дослідних, проект-
но-конструкторських і проектно-технологічних 
установ і організацій УРСР. Крім цього, вона 
визначала порядок виготовлення машинописних 
робіт, розмноження документів та стенографу-
вання інформації. В інструкції наведено додатки 
з прикладами оформлення всіх управлінських 
документів, необхідних для реалізації управ лін-
ської діяльності.

Наступною стала наукова праця «Основні по-
ло жен ня з організації документообігу, реєст ра-
ції й конт ролю виконання документів із засто-
су ван ням оргтехніки в центральних установах 
со юзної республіки»20, мета якої полягала в удос-
коналенні організації праці діловодного пер со налу. 
Порівняльний аналіз документуван ня у згаданих 
вище установах свідчив, що питанням раціональної 
організації і техніці роботи апарату до тоді 
приділялось ще мало уваги, а рі вень організаційної 
культури, тех ніч ної ос на ще нос ті і економічності 
роботи уп рав лін сько го апарату підвищувався 
надзвичай но по віль но. В роботі подано харак-
теристику кла си фі ка ційних груп організаційно-
розпорядчої дія ль нос ті, а також репрезентовано 
принципи кла сифікації і порядку створення осо-
бових до ку ментів, визначено конкретні шляхи 
вдоско на лен ня організації діловодства, уніфікації 
і стан  дар тизації доку мен тів, що створювалися 
в за галь но ад мі ні ст ра тив ній діяльності, створен ня 
мож ливостей для зас тосування засобів оргтехніки, 
а від повідно під вищення ефективності і культу-
ри праці робіт ни ків. Крім цього, запропоновано 
про екти стан дарт них форм найчастіше вживаних 
до кументів. Під сум ком проведених досліджень 
ста ло розроб лен ня нових принципів організації 
ро боти з доку мен тами, які в перспективі мали ляг-
ли в основу «Ос новних положень ЄДСД».

Завершальною у цьому році був звіт «Кла си-
фі катор питань діяльності апарату управління 

документами та контроль за виконанням їх. 
Автори його зазначили, що система не відповідає 
тогочасному рівню організації роботи з доку-
ментами. Тут здійснюється велика кількість 
непотрібних дублюючих операцій, аналогічні 
операції виконуються в різних частинах апарату, 
що суперечить основним принципам наукової 
організації праці. Діловодство не забезпечує 
чіткого контролю за виконанням документів і 
інформацією про його результати через те, що 
воно побудоване без урахування основного чин-
ника – підвищення відповідальності виконавця за 
доручену йому справу. Ці та деякі інші виявлені 
недоліки діловодного процесу дали змогу запро-
понувати для впровадження в апараті РМ УРСР 
нову систему організації діловодства із застосу-
ванням перфокарт і селекторних пристроїв, яка 
відкривала можливість оперативно організувати 
документообіг, ефективно використовувати часо-
ві і матеріальні ресурси, забезпечувати чіткий 
контроль за виконанням документів, сприяти 
підвищенню загального рівня управління в само-
му апараті.

Цього ж року завершено звіт «Розроблення 
систем документування й документотворення 
для органів планування і управління, установ 
і підприємств із урахуванням можливості засто-
сування обчислювальної та організаційної тех-
ніки»18 в розділі «а»: «Розробка основних по ло-
жень документування, включаючи рег ла мен тацію 
форм документів, уніфікацію і стан дартизацію 
управлінської документації в ад міністративному 
діловодстві». Ця робота була розділом про-
екту ЄДСД і присвячена дослідженню групи 
документів, що створюються в процесі виконавчо-
розпорядчої діяльності, порядку їхнього виник-
нення, оформлення і використання. У досліджені 
визначено основні по ложення документування 
організаційно-роз по рядчої діяль ності, запропо-
новано систему кла сифікації і визначено склад 
документів, що створюються в процесі цієї 
діяльності, наведено їх формуляри-зразки і для 
12-ти найчастіше створюваних документів роз-
роблено проекти стандартів. В його основу по-
кладено практику документування в установах 
і організаціях та досвід, накопичений у цьому 
напрямі науково-дослідними установами. Звіт 
є цінним науково-практичним посібником для 
працівників адміністративного апарату до впро-
вадження ЄДСД. Він отримав схвальні відгуки 
від рецензентів – Центрального державного 
іс то рич ного архіву УРСР, сектора принципів, 
методів і форм управління народним господар-
ством та інших.
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справами Ради Міністрів УРСР»21, в якому шля-
хом ретельного аналізу діяльності апарату цього 
відомства було розроблено надзвичайно вдалий 
класифікатор, який через свою масштабність 
та оригінальність є об’єктом окремої наукової 
публікації.

Таким чином, на прикладі державних органів 
(Укрраднаргоспу, Ради Міністрів УРСР), на-
укових установ та інших закладів, фахівці 
Української філії здійснили системний аналіз 
стану діловодства, документообігу та роботи 
служб діловодства, визначили основні положен-
ня документування організаційно-розпорядчої 
діяльності, здійснили класифікацію і визначи-
ли склад документів, що створювалися в ор-
ганізаційно-розпорядчої діяльності, запропону-
вали уніфікацію і стандартизацію управлінської 
документації та проектування нових уніфікованих 
форм документів, які могли б замінити в певних 
випадках різноманітність службових листів, 
роз робили бланки та типові тексти, запровади-
ли індивідуальну карткову систему реєстрації 
вхідних документів, подали формуляри-зразки 
організаційно-розпорядчої документації, для 
12-ти найчастіше створюваних документів роз-
робили проекти стандартів. Також було репре-
зентовано надзвичайно вдалу типову інструкцію 
з ді ловодства, розроблено проект «уніфікованої» 
номенклатури справ та запроваджено відомчий 
класифікатор. Фахівці сприяли створенню та 
функціонуванню ЄДСД, розробили норматив-
ну базу діловодства, оптимізувавши таким чи-
ном роботу служб діловодства, актуалізували 
питання удосконалення управлінської праці та 
діловодства, сприяли подальшій автоматизації і 
механізації діловодних процесів.

Дослідні роботи Української філії характери-
зувалися безпосереднім зв’язком із практичним 
завданням і спрямовувалися на удосконалення 
системи управління промисловим виробництвом, 
а результати досліджень впроваджувалися у ви-
робництво для досягнення економічних цілей. 
Для успішного впровадження запропонованих 
схем удосконалення організації діловодства та 
роботи служб діловодства, співробітники фі лії 
провели значну роботу із ознайомлення з ни-
ми працівників установ, в яких проводились 
дослідження, шляхом читання лекцій, прове-
дення систематичних інструктивних занять із 
технічним персоналом канцелярій, експедицій 
і секретарських відділів. Вирішення проблем 
нау кової організації управління виробництвом 
в умовах нової системи планування і економічного 

стимулювання здійснювалося шляхом вирішення 
питань раціоналізації організації і механізації 
діловодних процесів задля економічності та 
ефек тивності всієї системи управління та еко но-
мії робочого часу.

Результат документознавчих досліджень, ві-
доб ражений у наукових звітах, що розглядали-
ся вище, є різновидом узагальнень емпіричного 
досвіду і доводить необхідність тісного нероз-
ривного взаємозв’язку між управлінням пра-
цею і діловодством та демонструє рушійну си лу 
необхідності актуальних і ефективних еко но міч-
них досліджень через призму до ку мен та ційного 
забезпечення управління22.
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Аналіз існуючих концепцій науки про доку-
мент дає можливість константувати виокремлен-
ня в структурі документознавства двох основних 
частин: загального (теоретичного) і спеціального 
документознавства.

Як зазначав в своєму «Трактаті про доку мен-
тацію» бельгійський вчений Поль Отле1, біб лі-
ологія включає дві різні науки: загальну син-
тетичну Бібліологію, що розглядає книгу в її 
цілісності, і частки – аналітичні бібліологічні 
науки, що розглядають послідовно й окремо кож-
ний з аспектів книги: бібліологію економічну, 
технологічну, соціологічну, естетичну тощо.

Потрібно створювати, підкреслював П. От-
ле, термінологію, що починається з кореня Do-
cument, більше загального, ніж Livre або Bib li on; 
така заміна кореня виправдана: 1) мотива ми, які 
змусили допустити слова Документ, Доку мен та ція; 
2) затримкою у світовій практиці трак тування кни-
ги, що недостатньо швидко змі ню валася й дозво-
лила створити окрему номенклатуру для об’єктів 
і понять, що не потрапи ли відразу в сферу книги. 
Якщо провести запропоновану бельгійським вче-
ним заміну, то отримаємо: Документологія (до-
кументознавство) складається з двох різних на ук: 
загальної синтетичної документології, що розгля дає 
документ в його цілісності, і часткові – аналітич ні 
документознавчі науки, що розглядають послідов-
но й окремо кожний з аспектів документа.

В загальній (теоретичній) частині доку-
ментознавства більшість сучасних дослідників, 
починаючи з праць проф. Ю. М. Столярова та 
проф. Н. М. Кушнаренко, акцентують увагу на 
вивченні «життєвого циклу» документа, його 
функцій, ціннісних ознак і характеристик, мож-
ливостей уніфікації, правового забезпечення 

функ ціонування інформації та доступу до неї, 
за ко номірностях обігу документів, створення до-
кументних масивів і фондів, формування доку-
ментних потоків і законів їх функціонування. Так, 
проф. С. Г. Кулешов вважає, що до загальної ча-
стини документознавства повинні бути включені 
в першу чергу питання теорії документа, за ко-
номірності генезису та еволюції документа, за-
гальні проблеми створення та функціонування 
до кументів2. Теорія документа, підкреслює вче-
ний, мусить включати, передусім, напрями, що 
сто суються функціонального аналізу документів, 
вив чення їх характеристик як речових виробів та 
за фіксованої в них інформації, класифікування 
та типології документів.

Професор М. С. Слободяник виокремлює тео-
ретичну частину документознавства як інтегруючу 
складову, що включає теорію документа та до-
кументної інфраструктури суспільства, проблеми 
класифікації документів, їх види і типи, історію 
документа та науки про документ3. Ос нов ним ре-
зультатом документознавчих розвідок, як вважає 
науковець, повинні стати нові знання з теорії 
та історії документа та документоутворень, що 
дасть можливість віднести загальну теорію доку-
мента як до історичних, так і до інформаційних 
(соціально-комунікаційних наук).

Належна увага в загальній частині доку мен-
то знав ства, як зазначає В. В. Бездрабко в мо-
но графії «Документознавство в Україні: ін сти-
ціо налізація та сучасний розвиток»4, повин на 
при ділятись історичним дослідженням ґе не-
зи до кумента, еволюції характеристики зміс ту 
і форми документів, визначенню змісту проце сів 
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формування та розвитку видів і типів (кла сів) до-
кументів і документації. Вказані на пря ми тео ре-
ти ко-фундаментальних, теоретико-прик лад них, 
на у ко во-тех нологічних і історичних сту дій за ли-
шаю ться ак туальними і перспектив ни ми для до-
кументознавства.

До теоретичної частини в посібнику проф. 
Ю. І. Палехи та Н. О. Леміш «Загальне до ку-
мен тознавство»5 включені питання становлен-
ня та еволюції науки про документ, її засади, 
методологічні основи, питання розвитку носіїв 
інформації, визначення терміна «документ», по-
дані властивості, функції й ознаки документа, 
матеріальна та інформаційна складові, означені 
комунікаційні можливості. В окремому розділі по-
дано види структур документа та його реквізити, 
роз виток класифікації документів, розкрита 
комп лексна схема класифікації документації, 
особ ливості машиночитаних документів.

Спеціальне документознавство, маючи ви хід-
ними об’єкт і предмет загального, у вив чен ні ок ре-
мих видів документів та типів до ку мен та ції ви яв ляє 
власний статус. До критеріїв спе ціалізації до слід-
жень документа проф. С. Г. Ку ле шов зарахо вує 
зміст, зовнішню форму, но мі нали, жанри тощо. Так, 
за ознакою змісту дос лід ник пропонує – назва ти 
науково-технічне, уп рав лінське, юридичне, медич-
не; за знаковою ха рактеристикою інформації – кар-
тографічне, нотне; за характеристиками зов ніш ньої 
форми, матеріального носія інформації – елект рон-
не й кі но фотофоно-документознавство, кодиколо гію, 
па пі ро логію, берестологію, за жанровою ознакою – 
епістолологію, літописознавство, дипломатику то що.

Об’єктом дослідження відповідних напрямів 
спеціального документознавства повинні бу ти 
специфічні функції окремих видів до ку мен тації. 
Беззаперечно можна погодитись з проф. С. Г. Ку-
лешовим, що найбільш розвиненим й єдиним 
конституйованим напрямом спеціального доку-
ментознавства є управлінське документознав-
ство, яке включає як теоретичні засади, питання 
побудови класифікаційних схем документації, 
уніфікації та стандартизації, так і питання керу-
вання документацією.

Саме управлінське документознавство сфор-
мувалося з теорії і практики діловодства, в яко-
му документи розглядаються у тісній взаємодії 
один з одним й утворюють системи документації 
(державний стандарт дає визначення системи 
документації як сукупності взаємопов’язаних 
документів у визначеній сфері діяльності).

До об’єкта вивчення управлінського доку мен-
то знавства пропонується віднести три бло ки уп-
равлінської документації – загальний, еко но міч-

ний та кадровий, які призначені для реа лізації 
уп равлінських функцій в окремих корпоративних 
системах від ві домства до під приємницької струк-
тури (див. схему 1). 

Загальний блок включає організа цій но-роз-
по рядчу, первинно-облікову, звітно-статистичну 
та словниково-довідкову системи документації. 
Наз ви та позначення уніфікованих форм до ку мен-
тів зазначених класів документації, в тому чис лі 
кадрових документів, що входять до класу уні-
фікованих систем документації (УСД), можна зна-
йти в класифікаторі ДК 010-98: Державний кла-
сифікатор управлінської документації (ДКУД).

Економічний блок управлінської документації 
на рівні підприємства може включати бух гал тер-
сько-облікову документацію, планову, цінову, які 
містять свої підкласи. 

Виокремлення в окремий блок кадрову до
ку ментацію, яка лежить в основі роботи з кад-
ра ми, уможливлює систематизацію функ цій 
пра ців ників кадрових служб з питань до ку мен-
та цій ного забезпечення управління персоналом, 
доз во ляє уніфікувати та стандартизувати її види, 
по чи наючи із забезпечення функцій первинного 
об ліку працівників, підготовки організаційно-
роз порядчої документації, ведення особової до-
ку ментації, звітно-статистичних документів й за-
кін чуючи створенням виконавчої документа ції, 
як продукту діяльності служби.

Так, первинно-облікова кадрова документація 
є накопичувачем даних, які постачає первинна 
реєстрація, та наступне оновлення необхідних 
ві домостей про склад і переміщення кадрів. Їх 
та кож може містити підклас 0714 Освіта та куль-
тура (документи щодо підвищення ква лі фі ка  ції 
та перепідготовки кадрів), а також серед доку-
мен тації з праці, соціальних питань і со ціа ль но го 
захисту населення в підкласах 1501 та 1502 (до-
ку ментація з призначення пенсій та допомог).

Організаційно-розпорядча документація кад-
ро вих служб складає значну частину управлінської 
документації й містить три підкласи: 0202 – 
Документація з організації процесів управління. 
0203 – Документація з управління кадрами. 0204 – 
Документація з оцінки трудової діяльності.

До особової документації за юридичним при-
значенням можна віднести документацію з прий-
няття на роботу, звільнення чи переміщення пра-
цівників, документацію, що характеризує ді лові 
та моральні якості працівника, а також особові 
документи.

Виконавча кадрова документація дозволяє та-
кож забезпечувати виконання функцій з залучен-
ня, руху та обліку кадрів, підготовки та підвищен-
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ня їх кваліфікації, з атестації кадрів і роботи 
з резервом, з нагородження та присвоєн ня звань, 
з організації праці та трудової дисципліни, зі 
встановлення заробітної плати та охорони праці, 
з соціального страхування та соціального захисту, 
з житлово-побутових питань та профілактично-
оз доровчої роботи. Більш ґрунтовний опис до-
кументації подано в навчальному посібнику під 
назвою «Кадрове діловодство»6.

Окрім зазначених блоків документації до 
скла ду управлінської документації корпорації 
(ор га нізації) можна віднести нормативно-правові 
до кументи та документи щодо обслуговування 
ін формаційних систем.

У структурі спеціального документознавства 
фахівці виділяють галузеве документознавст
во, до об’єкту вивчення якого відносять питання 
ве дення систем документації, що створюються 
у від повідних сферах господарства країни за на-
прямами трудової діяльності, функціональним 
заняттям працівників, фахом. Пропонується на-
звати його фаховим документознавством, ос-
кіль ки фах – вид заняття, трудової діяльності, що 
вимагає певної підготовки, професії, а галузь – пев-

     Схема 1. Складові управлінської документації

на ділянка виробництва, науки, в якій працівни ки 
різного фаху ведуть свої види до ку ментації.

Складові системи фахової документації (див. 
схему 4) можна розбити на шість блоків, а са ме: 
базовий (соціально-значимий), соціально-по лі-
тичний, господарський, фінансовий, пра во ді-
ловий та природничий. Кожна з вказаних сис тем 
може містити свої підсистеми, які, в свою чер гу, 
є самостійними системами документації щодо їх 
структурних складових.

Так, базовий блок можна подати як сукупність 
сис тем документації, що утворилися в результаті 
функ ціонування «базових» соціально-значимих 
сфер со ціальної діяльності, й спрямовані на забез-
печення такого функціонування. До базового бло-
ку систем фахової документа ції можна віднести 
такі соціально-значимі системи документації як 
наукову і навчальну, законодавчу і нормативну, 
пра вову і військово-оборонну, а також системи 
до ку ментації в сфері культури і сфері охорони 
здо ров’я. Як його складову мож на розглядати 
со ціа  льно-політичний блок, до якого віднести 
дип ло  матичну, внутрішньо-політичну та со ціо-
ло гічну до кументацію. 
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 Схема 2

До господарського блоку систем документації 
можна віднести підблок систем виробничої доку-
мен тації, що включає такі системи галузевої доку-
ментації: бу ді вельну, машинобудівну, транспортну 
та систем зв’яз ку, енергетичну, виробництва товарів, 
аграрну, жит ло во-експлуатаційну, аерокосмічну 
тощо та під блок систем документації невиробничої 
сфери: торгівельну, зовнішньоторговельну, митну 
тощо. Безперечно, ряди кожного підблоку можна 
продовжити. Наприклад, до блоку господарської 
до кументації можна додати лі цензійну, інвес ти цій-
ну системи документації. 

Зазначені галузеві системи документації міс-
тять свої системи фахової документації. Так, до 
сис теми зовнішньоторговельної документації 
мож на від нести оперативно-комерційну, транс-
портну, това ро су провідну, страхову, митну до ку-
мен тацію, тобто до ку ментацію за тим чи іншим 
нап рямом трудової дія ль ності працівників, їх фа-
хом. Кожна з перерахо ва них систем документації 
міс тить властиві їй види документів.

Фінансовий блок систем документації можна 
кла сифікувати подібним чином й включити до ньо-
го бан ківську, страхову системи документації, до-
ку мен тацію кредитних установ тощо. В свою чергу 
бан ків ську документацію можна класифікувати за 
міс цем і порядком складання, змістом і характером 
опе ра цій, порядком складання та призначенням.

Праводіловий блок систем документації містить 
в своєму складі судову, нотаріальну, адміністратив-
но-правову, кримінально-процесуальну та цивільно-
реєстраційну системи документації .

До природничонаукового блоку систем до ку-
мен тації можна віднести документацію про при-
роду як об’єкт людської діяльності. До складу 
цієї численної системи документації можна від-
нес ти картографічну, геодезичну, гідрологічну, 
ґрун тознавчу, екологічну, метеорологічну та інші 
сис теми допоміжної документації.

Безперечно, склад наведених систем докумен-
тації не охоплює всієї різноманітності сфер дія-
льності, кожна з них має певні сукупності видів 
документів, а деякі містять ряд систем документації. 
Більш детально складові систем фахової доку мен-
тації, історія їх формування, генезису та особ ли-
вості створення окремих видів документів розкриті 
в посібнику автора «Документування у під при єм-
ниць кій сфері»7, а також в підготовлених ав тором до 
друку посібниках з документування у дип ломатичній 
та праводіловодній сфері.

Безумовно, проблеми розроблення класи фі-
кації систем документації до кінця не вирішені. 
Нерідко об’єднання різних блоків, систем (під-
систем чи класів) документації зумовлюється по-
требами практичної діяльності чи усталеністю вже 
розроблених класифікаційних схем. Для кожної 
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системи документації характерні не тільки вза-
ємозв’язок і взаємна обумовленість, але й нерідко 
взаємопроникнення одна в одну, оскільки всі 
сфери і рівні управління в державі, що ними 
обслуговуються тісно взаємозв’язані. Блоки уп-
рав лінських (корпоративних) та галузевих (фа-
хових) систем документації складають єдину 
на ціональну (традиційну) систему документації, 
що забезпечує її існування та розвиток.

Нині вже існує нагальна необхідність виокрем-
лювати з теоретичної частини документо знавст-
ва питання створення, руху, функціонування та 
зберігання ідеографічної та іконічної доку ментації, 
що включають картографічні, музичні, ізографічні 
та аудіовізуальні документи, розви ваючи таким чи-
ном аудіовізуальне документо знав ство. Об’єктом 
його дослідження є доку менти, зміст яких пред-
ставлений у вигляді зоб раження і/або запису 
зву ку, для фіксування і/або відтворювання яких 
зас тосовують відповідну апа ратуру. Зростання ін-
фор маційного потенціалу аудіо візуальних доку-
мен тів, їх пізнавальної і на укової цінності, розгляд 
їх в посібниках, окремих працях і статтях, спричи-
ни ли до формування наукового уявлення про 
аудіо візуальне документознавство як про окрему 
дис ципліну в складі спеціального.

Не менш важливим для розвитку документо-
знавства є подальша розробка теоретичних та 

прак тичних засад роботи з електронними доку-
мен тами, тобто розвиток електронного доку
мен тознавства. До складових електронного 
до ку менто знавства можна віднести: загальне 
уяв лення про електронний документ (зміст, влас-
ти вості, типізація, носії, тенденції розвитку); 
ос новні різновиди (книги, посібники, періодика, 
ба зи даних, довідники), електронні колекції, ка-
та логи, путівники; галузеві електронні ресур-
си, їх пра вові засади створення і використан-
ня; технологічні і організаційні основи роботи 
з елект ронними документами.

Можна певною мірою погодитись з В. В. Безд-
раб ко8, що найближчим часом ми зали ша ти ме-
мося свідками взаємодоповнюючого роз вит ку 
«но віт нього» і «традиційного докумен то знав-
ст ва»: у результаті чого відповідне міс це здо-
бу де документологія, як сукупність знань, що 
по в’я зана із характеристиками форми, зміс том, 
функ ціями, закономірностями розвитку та функ-
ціо ну вання документа, універсальними тех но ло-
гія ми до ку ментування, а традиційне (спе ціа ль-
не) до кумен тознавство, залишаючись вір ним 
іс ну ю чому дис циплінарному статусу, буде роз-
ши рюватись за рахунок управлінського, госпо дар-
сько го, праводілового, банківського тощо.

Структура основних напрямів розвитку доку-
ментознавства за авторською концепцією подана 
на схемі 4.

Схема 3. Складові зовнішньоторговельної документації
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Схема 4. Авторська концепція структури документознавства
Стосовно назви науки про документ, щоб 

уник нути неплідних дискусій і зіткнень, є сенс 
під тримати пропозицію проф. Г. М. Швецової-
Вод ки9: назву «документознавство» залиши ти за 
тра ди ційним документознавством, від по відну на-
уко ву спеціальність іменувати «До ку мен то знав-
ст во, архівознавство», нав чаль ну – «Ке рування 
до ку мен таційними проце са ми» й ви окремити 
на в чаль ну спеціальність «До ку менталістика та 
ін фор ма ційна діяльність», маю чи на увазі, що 
до ку мен талістика – це галузь практичної дія-
ль ності, що охоплює будь-які документи, ство-
рив ши відповідну наукову спе ціальність «До-
ку ментологія, інформологія», вклю чивши її 
в на у ко вий напрям «Соціальні ко му нікації». Згід-
но з си ненергетичними ідеями, може існу вати 
де кілька шляхів розвитку науки, разом з тим її 
май  бутнє не можна однозначно визначити сучас-
ним (початковими умовами), його неможливо 
пе ред бачити, спираючись на попередній досвід. 
Опти мальний шлях розвитку науки необхідно 
вираховувати, ним треба керувати, розвиваючи 
ті чи інші підходи (напрями) залежно від потреб, 
що виникають. 
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Український архівний закон розглядає архів-
ний документ у зв’язку з його значущістю для 
осо би, суспільства чи держави1. Нині в ук ра їн-
ському документознавстві та архіво знав стві на-
бу ває поширення термін «соціально-зна чу ща 
ін формація». Зокрема, йдеться про служ бо ві та 
ар хівні документи як джерела такої ін фор мації. 
Вод ночас сутність, види та джерела цієї до-
кументної інформації ще не стали об’єк тами нау-
ко вого дослідження. Не конкрети зо вано склад 
служ бових документів – джерел со ціа льно-зна-
чущої інформації, не розглянуто проб леми ор-
га ні зації роботи з ними в оперативному стані та 
у ра зі їх передавання, зберігання та користування 
ни ми в архіві.

Соціально значуща інформація відображає 
су спіль не життя, відношення до приватної влас-
ності, соціальний статус людей певного про шарку. 
У свою чергу, розвиток суспільства спри чинив 
зростання інформаційних ресурсів, документних 
масивів, які поступово накопичи ли ретроспектив-
ні фонди в бібліотеках, ар хі вах, органах держав ної 
влади та інших сус піль них структурах і мережах. 
У ході розвитку су спільства відбувається постій-
не оновлення до кументаційних систем. Інформа-
ція соціально значущого характеру, яка має опе-
ративне значення, документується, а інформація, 
яка вичерпала поточну дію, переходить на новий 
рівень, утворюючи архівну документну систему. 

УДК [930.25+930.22](477)
Слизький Антон

оперАтивні службові тА Архівні документи  
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Органи державної влади, орга ни місцевого само-
врядування, державні і комуналь ні підприємства, 
установи та організації повинні мати архівні під-
розділи для тимчасового зберігання архівних 
документів, що нагромадилися за час їх діяльності, 
використання відомостей, що містяться в цих до-
кументах для службових, виробничих, наукових 
та інших цілей, а також для захисту прав і закон-
них інтересів громадян»2.

Носії інформація соціально значущого харак-
теру по єд нують в собі, переважно, всі документи 
з осо бо вого складу. Залучення цих документів в ін-
те ре сах захисту прав громадян України має важ-
ли ве іс торичне значення. Ця інформація має від-
повідати критеріям доступності та дос то вір нос ті.

Проведення демографічних, біографічних, 
ге не алогічних досліджень зумовило зрос тання 
кіль кос ті звернень до документів з осо бового 
скла ду, строк зберігання яких складає 75 років. 
З точ ки зору історичного джерела ця категорія 
до кументів містить інформацію про конк ретну 
людину, її перебування на навчанні, вій ськовій 
службі, роботі, тощо.

Формування правового суспільства на сучас-
ному етапі є одним з головних моментів рефор-
мування державної влади і управління. Тому 
важливим і прі о ритетним завданням є створення 
системи віль ного доступу до правової інформа ції 
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всього на селення України. Соціально-значущим 
доку мен там властиве тотальне охоплення знач-
них ві кових та соціальних груп, всього населен-
ня, роз порошеність всіма архівними установами 
нашої держави.

Соціально-значуща інформація – це інфор-
мація, яка має відповідати реальним й найбільш 
актуальним вимогам суспільства в даний пе рі од 
часу. Захист прав та інтересів громадян за без-
печується шляхом отримання інформації со ціа-
льно-правового характеру (персональних даних) 
з архівних джерел. А саме інформацію про:

− прізвище, ім’я, по батькові;
− народження, одруження, смерть;
− національність;
− соціальну приналежність;
− освіту та навчання, фах;
− трудовий стаж;
− розмір заробітної платні;
− військову службу;
− стан здоров’я, перебування на лікуванні;
− творчу діяльність, авторські та суміжні пра-

ва на науковій та іншій творчій праці;
− нагородження, присвоєння почесних звань;
− участь у Другій світовій війні, партизан-

ському та підпільному русі, русі Опору, народ-
ному ополченні;

− репатрійованих громадян, прибулих в по-
рядку переселення;

− перебування в евакуації, на окупованій те-

риторії, у військових або концентраційних табо-
рах, гетто тощо;

− розкуркулення (у тому числі про конфіскацію 
майна);

− обрання депутатом3 тощо.
Архівні відділи місцевих рад, райдер ж ад мі-

ні страцій, трудові архіви, архіви ліквідованих 
підприємств, установ, організацій до перших 
пенсійних реформ незалежної України (1991, 
1997 рр.)4 зберігали, в основному, документи 
з іс торії юридичних осіб. Після запроваджен ня 
реформ архівні відділи місцевих рад, рай держ-
ад міністрацій були не в змозі надавати довід ки 
із соціально-значущої інформації громадянам, 
які досягли пенсійного віку. У той час зазначе-
ні документи потрібно було розшукувати на 
під приємствах, установах, організаціях, що 
при пинили свою діяльність через банкрутст-
ва або ре організацію. Прийняті у березні 
2003 р. Вер ховною Радою України зміни до 
ст. 38 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» визначили, що тимчасове 
збе рігання архівних документів, що не нале-
жать до НАФ, юридичних і фізичних осіб на 

відповідній території – це самоврядні повно-
важення виконкомів рад. Роз почалася робота 
зі створення трудових архівів при сільських, 
селищних, міських радах5. У м. Ки єві, на-
приклад, (після адміністративної ре форми 
Київміськдержадміністрації) створено 10 та-
ких архівів при райдержадміністраціях у кож-
ному районі (до 2001 р. їх налічувалося 14, 
відповідно до тогочасної кількості районів). З 
кінця 1990-х років в архівах впроваджується 
принципово новий напрям діяльності – надан-
ня доступу до соціально-значущої інформації.

У разі ліквідації підприємств, установ, ор-
га  ні зацій до архівних установ надходять не всі 
до кументи тривалого строку зберігання. Як від-
зна чає відомий український документознавець 
С. Сель ченкова, кількість відомчих (галузевих) 
пе ре ліків є недостатньою для України і особливо 
ак туальним є розроблення переліків зі строками 
збе рі гання документів для служб пенсійного забез-
печення, фондів соціального стахування тощо6.

Існує потреба у підготовці переліку соціаль-
но-значущих документів, що мають надходити до 
архівних установ у разі ліквідації підприємства, 
установи, організації, з метою нормативно-ме-
то дичного забезпечення проведення експерти-
зи цінності таких документів. У разі ліквідації 
юри дичної особи ті документи, які відносяться 
до соціально-значущих (документи постійного 
та довготривалого строку зберігання), прий-
ма ють трудові архіви або ар хівні відділи рай-
держадміністрацій відповідно до п. 12.3.5. 
«Пра вил роботи архівних підрозді лів органів 
дер жавної влади, місцевого самоврядування, під-
при ємств, установ, організацій» 7.

Вважаємо, що в діяльності будь-яких юридич-
них осіб, незалежно від форм власності, фор му ю-
ться три групи соціально-значущих до ку мен тів:

1. Типові управлінські документи з основної 
діяльності організації: накази директора з ос-
нов ної діяльності; штатні розклади та додатки 
до них; статути, положення про структурні під-
розділи організації тощо. Ця група доку мен тів 
передається на зберігання в міські (обласні) ар-
хіви. Строк зберігання зазначених документів – 
постійний. 

Інформація про діяльність установи відзер-
ка лена також у протоколах, постановах зборів, 
до повідних записках, службовому листуванні, 
ре комендаціях тощо. Відомості історичної зна-
чу щості відображені в автобіографіях, особо-
вих справах видатних особистостей, які працю-
ва ли в певних установах, організаціях, на 
під  приємствах. 
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2. Документи з особового складу: накази ди рек-
тора з особового складу (приймання, звіль нен ня, 
переміщення, і т. д.); трудові договори (контрак-
ти); особові справи звільнених працівників; до-
ку менти з нарахування заробітної плати пра ців-
ни кам (особові рахунки, розрахункові ві до мості, 
пла тіжні відомості, посадові інструкції нау-
кових співробітників, а також посадові і ро бо чі 
інструкції працівників, що працюють у шкід-
ливих умовах тощо). Строк зберігання зазна-
чених документів – 75 років. Ці документи в 
обов’язковому порядку при ліквідації юри-
дичної особи передають на державне зберіган-
ня в ар хів ні відділи райдержадміністрацій міс-
та. Ін фор маційна цінність зазначеної групи 
до кументів полягає в підтвердженні стажу, ква-
ліфікації, розміру заробітної платні, відрахувань 
у пенсійний фонд.

Трудова книжка – документ, який містить 
персоніфіковані дані громадянина про працев-
лаштування і його особову інформацію: пріз-
вище, ім’я, по батькові, дату народження, ос віту, 
професію, спеціальність. Документ на ді ля є ться 
реєстраційним номером. При оформленні тру-
дових відносин з організацією трудова книж-
ка передається у відділ кадрів; при зміні міс-
ця роботи вона видається робітникові на руки. 
Строк зберігання трудових книжок, атестатів, 
дипломів – до запитування. У разі відсутності за-
питування – 50 років.

Особові справи є найбільш значущими, ос-
кіль ки їхні документи містять найповнішу ін-
формацію про робітника, службовця на конкрет-
ному місці роботи. При відборі цих документів 
на постійне зберігання враховуються службові 
функ ції особи, посада, трудовий стаж. Ці справи 
складаються з таких документів: автобіографія, 
особовий листок з обліку кадрів, характеристика, 
наказів, доповідні записки, заяви тощо.

Особова справа є унікальною з соціально-
значущої точки зору. В ній поміж інформації 
про про конкретну людину можуть міститися 
ві домості про історичні події, реорганізацію 
юридичної особи, кадрову політику організації, 
розвиток виробництва. Якщо справа стосується 
видатної людини, то експертна комісія архівного 
відділу вирішує прийняти її на постійне архівне 
зберігання. 

При відборі на державне зберігання особо-
вих справ ліквідованих підприємств, установ, 
ор ганізацій перед початком проведення екс-
пер тизи цінності документів визначається ор-
га нізаційно-правова форма (вид) організації, 
ха рактер і масштаб діяльності, юридичний ста-

тус, склад засновників та учасників, організація 
управління. Оцінка та відбір документів на збе-
рігання здійснюється за загальнонауковими, тоб-
то універсальними принципами, які застосову-
ють у вітчизняній архівній справі – історизму, 
об’єктивності, всебічності і комплексності8.

Особова картка – документ, на якому фік-
суються особові дані співробітників під при-
ємств, установ, організацій. Вони формуються за 
роками звільнень робітників і систематизуються 
за алфавітом прізвищ. Особові картки можуть 
бути підшиті до особових справ. 

В особових рахунках або розрахунково-пла-
тіжних відомостях міститься інформація про 
роз міри заробітної плати. Після припинення 
діяльності установи особові рахунки фізичних 
осіб збе рігаються 75 років, як і всі документи з 
особового складу.

3. Документи з фінансово-господарської дія-
льності: платіжні доручення; товарні, транс порт-
ні, податкові накладні; розрахункові, платіжні 
ві домості, документи, пов’язані з виготовленням 
й продажем продукції і товарів, наданням послуг, 
виконанням робіт, а також отриманням за них 
платні тощо. Строк зберігання – 3–5 ро ків (за-
лежно від виду документів). Однак, ін формація 
в цій групі документів, як правило, дуб люється 
в інших документах, які містяться в особо вих 
спра вах. Відповідно, фінансові документи (про 
за робітну плату робітників) мають тільки до-
відкове значення і не підлягають прийман ню на 
державне зберігання, за умови, якщо юридична 
особа не була ліквідована.

Соціальна значущість цієї групи документів 
полягає у доказовості при розслідуванні справ про 
розкрадання державного, суспільного, особово-
го майна, зловживання службовим положенням, 
фальсифікацію результатів фінансової діяльності. 
У цьому випадку строк зберігання подовжується 
до ухвалення остаточного рішення.

Поняття «документи, які містять персональні 
дані» ширше за поняття «документи з особово-
го складу». Персональні дані містяться також ву 
документах особового походження, зокрема осо-
бистих документах. Вони нерідко мають кон фі-
денційний характер і є соціально-значущими для 
конкретно взятого громадянина, і, як правило, 
знаходяться в його приватній власності.

Вони можуть містити відомості про:
− особисте, сімейне життя;
− філософські, релігійні, політичні погляди;
− паспортні дані;
− майновий стан;
− інтелектуальну власність;
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− усиновлення, встановлення батьківства;
− стан здоров’я;
− місце проживання;
− інтимне життя9.
Відповідно до Конституції України, поло-

жень Закону України «Про внесення змін до за-
кону України «Про Національний архівний фонд 
і архівні установи», указів Президента Ук раїни 
від 13 серпня 2002 р. № 700 «Про додаткові за-
ходи щодо забезпечення реалізації громадяна-
ми конституційного права на звернення», від 
14 квіт ня 2004 р. № 434 «Про невідкладні заходи 
з удосконалення прийому громадян», «Основних 
правил роботи державних архівів України» – 
одним з основних напрямів у роботі архівних 
від ділів райдержадміністрацій та міських рад 
є ви користання документів, у тому числі вико-
нання запитів соціально-правового характеру. 
Ар хівні довідки, архівні копії, архівні витя-
ги, видані архівними відділами та трудовими 
ар хівами – це офіційні документи, які мають 
юридичну силу і використовуються громадяна-
ми для підтвердження своїх прав. Їх видають 
лише на підставі документів, що зберігаються 
в архівному відділі чи трудовому архіві. На ос-
нові наявних у громадян документів довідки не 
видаються10.

Питання захисту персональних даних актуа-
лі зувалося через стрімкий розвиток й запровад-
ження інформаційних технологій. Згідно з Конс-
титуцією України не допускається збирання, 
збе рігання, використання та поширення кон фі-
ден ційної інформації про особу без її згоди, крім 
випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини11. Закон України «Про захист 
персональних даних»12, який набуде чинності 
у 2011 р., предбачає, що персональні дані, крім 
знеособлених персональних даних, за режимом 
доступу є інформацією з обмеженим доступом13. 
Власником чи розпорядником бази персональ-
них даних можуть бути підприємства, уста-
нови і організації усіх форм власності, органи 
державної влади чи органи місцевого самовряду-
вання, фізичні особи-підприємці, які опрацьову-
ють персональні дані14.

Доступ до документів Національного ар хів-
ного фонду, що містять конфіденційну ін фор-
мацію про особу, а також створюють загрозу 
для життя чи недоторканості житла громадян, 
обмежується на 75 років від часу створення цих 
документів, якщо інше не передбачено законодав-
ством. Раніше зазначеного строку доступ здійс-
нюється з дозволу громадянина, права та законні 

інтереси якого можуть бути порушені, а в разі 
його смерті – з дозволу спадкоємців15.

Соціально-правовий запит стосується надан-
ня необхідної інформації для забезпечення (вста-
новлення, відновлення) законних прав фізичних 
осіб. Запит фізичної особи може стосуватися 
самого заявника, осіб, що перебувають на його 
утриманні або під його опікою, його померлої 
дружини (чоловіка) або близьких родичів16.

У 2004 р. набув чинності Закон України «Про 
загальнообов’язкове пенсійне страхування»17. 
Бу ло впроваджено нові положення нарахування 
пен сій, з урахуванням сум прибутку фізичних 
осіб, з яких виплачувалися внески до Пенсійно-
го фон ду України на підставі даних, отриманих 
із сис тем персоніфікованого обліку трудових ар-
хівів. Частиною четвертою статті 42 зазначеного 
Закону (зі змінами, внесеними Законом Украї ни 
«Про Державний бюджет України на 2008 рік 
та про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України») було передбачено проведення 
перерахунків пенсій з урахуванням страхового 
стажу, набутого після її призначення та застосу-
вання показника заробітної плати (доходу) в се-
ред ньому на одну особу в ці лому по Україні, 
з якої сплачено страхові внески та яка відповідно 
до Закону враховується для обчислення пенсії за 
календарний рік, що передує року перерахун ку 
пенсії18.

Отже, група докуменів, які містять персональні 
дані, різні за видовим складом, тематичними гру-
пами, мають єдиний строк зберігання – 75 ро ків. 
Цей строк визначався, виходячи із середньо-
го віку життя людини, і стосувався, в основно-
му, особових справ, необхідних для виконання 
соціально-правових запитів.

Але після встановленого строку конфіден цій-
ність деяких документів з персональними дани-
ми не зникає. Йдеться про актуальність такої ін-
фор мації через 75 років. Наприклад, наскільки 
акту альною буде інформація про усиновлення 
(удо черіння) для дитини через вищезазначений 
строк зберігання цих документів? Можливо, 
спра ва батьків вирішувати, чи повинна їхня ди-
тина знати про усиновлення, але в демок ра тич-
ному суспільстві, на нашу думку, люди на в пра ві 
знати про це. Таким чином, на практиці іс ную-
чий в українському законодавстві строк об ме-
же ного доступу до конфіденційних персональ-
них даних (75 років) не є аргументованим і не 
за безпечує певний рівень конфіденційності. Він 
за ли шається предметом суперечок архівістів, до-
ку ментознавців, правників. Це питання ще че кає 
сво го обговорення і законодавчого ви рі шення.
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Комп’ютеризація діловодства спри чи нює 
проб ле му збереженості документів в елект рон ній 
фор мі. Звичайно, при цьому слід вра хо ву вати не-
ви рішеність проблеми аутен тич нос ті службових 
елект ронних доку мен тів, їх юри дич ної сили19.

В Україні процес реалізації доступу до со-
ціально-значущої інформації має доволі ґрун-
товну базу, а саме – достатній розвиток довід-
ко во-інформаційної системи до оперативних 
служ бових та архівних документів, які широ ко 
ви корис товуються з метою надання послуг на-
се ленню. Існує необхідність у формуванні ком-
п’ю терних баз даних документів з особового 
скла ду в трудових архівах, архівних відділах ра-
йонних державних адміністрацій, що прискорить 
виконання запитів громадян стосовно встанов-
лення їх прав на пільги, пенсію, тощо. У майбут-
ньому електронна архівна пошукова сис тема 
від криє доступ до фондів муніципальних і дер-
жавних архівів, відкриє можлмвість отримува-
ти ін формацію про місце зберігання соціально-
значущих документів і орієнтувати заявника на 
подальший пошук інформації.
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З досвіду впровАдження  
електронного діловодствА нА підприємстві  

вАт «івАно-ФрАнківське опАс-12699»

У статті проаналізовано впровадження електронного діловодства на підприємстві ВАТ «Івано-Франківське 
ОПАС-12699» за двома складовими: описано процес документування, охарактеризовано програмне забезпечен-
ня для організації автоматизованої роботи з документами, визначено переваги використання систем електрон-
ного документообігу та автоматизованого діловодства.

Ключові слова: електронне діловодство, системи електронного документообігу та автоматизованого ді ло-
вод ства, документування, організація роботи з документами.

В статье проанализировано внедрение электронного делопроизводства на предприятии ОАО «Ивано-
Франковское ОПАС-12699» по двум составляющим: описано процесс документирования, охарактеризировано 
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Інформаційне суспільство характеризується 
стрімким розвитком інформаційних технологій, 
їх застосуванням в усіх сферах життєдіяльності. 
Впровадження електронного діловодства на під-
при ємстві, в установі чи організації є нині не ли-
ше вимогою часу, а й законодавчою нормою.

Порядок впровадження автоматизованого ді-
ло водства та електронного документообігу ре гу-
люється Законом України «Про електронні до-
кументи та електронний документообіг» від 22 
травня 2003 р. № 851-ІV, Законом України «Про 
електронний цифровий підпис» від 22 трав ня 
2003 р. № 852-IV, Законом України «Про На-
ціональну програму інформатизації» від 4 лю-
того 1998 р. № 74/98-ВР, Законом України 
«Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 
9 січня 2007 р. № 537-V, Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження порядку 
за стосування електронного цифрового підпису 
ор ганами державної влади, органами місцевого 
са моврядування, підприємствами, установами та 
ор ганізаціями державної форми власності» від 
28 жовтня 2004 р. № 1452 тощо.

Прийняття на початку ХХІ ст. низки нор ма-
тив но-правових актів, що регулюють проце-
си елект ронного діловодства й документообігу 
в Ук раїні свідчить про значний інтерес органів 
дер жавної влади до автоматизації більшості важ-
ливих суспільних процесів. Тому аналіз ста ну 
автоматизації діловодних процесів на під при єм-
ствах, в установах, організаціях є актуальним пи-
танням сьогодення.

Проблеми організації електронного діло вод-
ст ва в міністерствах та державних комітетах 
Ук раї ни на прикінці ХХ ст. досліджували О. За-
горець ка1, І. Двойленко2. Аналіз стану впровад-
ження електронного діловодства в мі ністерствах 
Ук раїни здійснювали співробітники УНДІАСД в 
2004 р., результати моніторингу його відображено 
в рішенні колегії Державного комітету архівів 
України від 16 листопада 2004 р. «Про стан впро-

вадження технологій електронного діловодства та 
електронних документів в ус тановах  – джерелах 
комплектування державних архівів»3. Проблеми 
використання новітніх ін фор маційних технологій 
у діяльності органів міс цевого самоврядування 
висвітлив у своїй пуб лікації П. Козирєв4.

У названих розвідках основну увагу зосеред-
жено на автоматизації діловодних процесів, пе ре-
дусім, у центральних органах державної вла ди та 
інших провідних державних установах. Од нак, на 
наш погляд, є потреба проаналізувати стан впро-
вадження електронного діловодства й на приват-
них підприємствах, оскільки вони є ак тивними 
суб’єктами ринкових відносин і можуть суттєво 
впливати на економічну ситуацію в країні.

Для дослідження результатів впровадження 
електронного діловодства на приватному під-
приємстві нами обрано Відкрите акціонерне то-
вариство «Івано-Франківське обласне під приєм-
ство автобусних станцій-12699» (далі – ВАТ 
«Івано-Франківське ОПАС-12699»), основними 
напрямками діяльності якого є надання по слуг 
пасажирських автобусних перевезень па са жи-
рам, а також автомобільним перевізникам при 
здійсненні перевезень пасажирів на регуляр-
них автобусних маршрутах загального корис-
тування.

Це підприємство є регіональним і доволі ве-
ликим: до йо го складу входять 10 районних та 
міських автобусних станцій. 

Виходячи з визначення діловодства, пода-
ного у ДСТУ 2732-20045, основними складови-
ми діловодства слід вважати документування 
управлінської інформації та організацію ро-
боти зі службовими документами. Тому для 
повноцінного дослідження автоматизації ді ло-
водства на обраному підприємстві в цілому, на 
наш погляд, необхідно проаналізувати стан ав-
томатизації кожної складової діловодства.

Документування управлінської інформації у 
ВАТ «Івано-Франківське ОПАС-12699» здійс-
нюється двома способами: традиційним та авто-

програмное обеспечение для автоматизированной организации работы с документами, определены преимуще-
ства использования систем електронного документооборота и автоматизированного делопроизводства.

Ключевые слова: электроное делопроизводство, системы електронного документооборота и автоматизиро-
ванного делопроизводства, документирование, организация работы с документами.

The process of implementing the electronic records management on the example of the open joint-stock company 
«Ivano-Frankivsk OPAS-12699» is considered. The state of implementing the electronic records management at the 
enterprise is analyzed in accordance with two components of records management such as review of documentation 
process and organization of work with documents. The advantages of using the electronic document circulation system 
and automated records management system are determined.

Key words: electronic records management, electronic document circulation system, automated records manage-
ment system, documentation, organization of work with documents.
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матизованим. При традиційному способі здійс-
нюється запис інформації за встановлени ми 
пра вилами на фірмовому бланку встановлено-
го зразка, що містить надруковану пос тійну ін-
формацію з визначеним набором обо в’язкових 
реквізитів та місце для фіксування змін ної 
інформації. При автоматизованому спо собі усі 
ма ніпуляції з фіксацією інформації від бу ва ю-
ться із застосуванням комп’ютерної тех ніки 
та необхідного програмного забезпечення під-
приємства.

Аналіз стану автоматизації документування 
показав, що документи створюються з викори-
станням програмного забезпечення Microsoft 
Office, передусім, програм Microsoft Word та 
Mic rosoft Excel. На підприємстві поки що не 
використовується електронний цифровий підпис. 
Це означає, що створений в електронному виг-
ляді документ не має юридичної сили, а тому 
під лягає обов’язковому виводу на друк з метою 
по дання його у паперовому вигляді керівникові 
під приємства на підпис. Керівник підписує до-
кумент, або ж вносить у нього правки і від прав-
ляє на доопрацювання. Після підписання ке рів-
ни ком документ сканують, щоб отримати його 
елект ронний образ.

Слід відзначити, що такий спосіб доку мен ту-
вання є застарілим і неефективним, вимагає зай-
вих витрат часу та матеріальних ресурсів, не дає 
можливості одночасної роботи кількох від ділів 
над проектом документа. Переваги, які змо же 
отримати підприємство від використання сис-
тем електронного документообігу та авто ма ти-
зованого діловодства, буде визначено на ми далі.

Роботу з документами на підприємстві ор га ні-
зовано значно раціональніше. Широке викорис-
тання, опрацювання, зберігання та передавання 
електронних образів документів підприємством 
вимагає від нього застосування спеціального 
про грамного забезпечення, яке б давало змогу 
ефек тивно здійснювати цю роботу. ВАТ «Іва-
но-Франківське ОПАС-12699» використовує 
ін формаційну систему «Реєстрація документів 
ор ганізації 3.2», яка призначена для реєстрації 
ви хідної, вхідної і внутрішньої документації. Ця 
сис тема відкриває такі можливості:

− спрощення процесу реєстрації корес пон-
денції; 

− збереження всіх основних даних про доку-
мент у зручній формі;

− забезпечення швидкого пошуку потрібного 
документа за різними ознаками (датою, реє ст ра-
ційним індексом, кореспондентом, виконавцем, 
місцем зберігання тощо);

− зв’язування вхідного листа чи запиту з від-
повідями на них; 

− прикріплення до реєстраційної картки доку-
мента його електронного варіанта чи сканкопії;

− встановлення дати контролю за виконанням 
документа та завчасного попередження про за-
кінчення терміну виконання;

− підготовки звітів про виконання чи невико-
нання документів, призначених для перегляду як 
в електронному, так і в паперовому вигляді.

При запуску програми користувач повинен 
вибрати назву організації, оскільки є можливість 
ведення реєстрації кореспонденції для кількох 
організацій одночасно. 

Для того, щоб розпочати реєстрацію, потріб-
но в рядку головного меню програми обрати 
пункт «РЕЄСТРАЦІЯ», після чого відкриється 
журнал із закладками «Вхідна», «Вихідна» та 
«Внутрішня» документація. Активізувавши од-
ну із закладок, користувач отримує можливість 
працювати з відповідним журналом.

Щоб зареєструвати вхідний документ, слід 
від крити журнал вхідної документації, натис ну-
ти кнопку «ДОДАТИ ЗАПИС» і вказати необхід-
ні дані у вікні реєстраційної картки, а саме:

1. Вхідний номер.
2. Дату отримання.
3. Носій документа з можливістю прикріплен-

ня електронного образу.
4. Тип документа. 
5. Відправник.
6. Вихідний номер. 
7. Вихідна дата.
8. Найменування документа.
9. Короткий зміст.
10. Виконавець.
11. Дата одержання.
12. Дата накладення резолюції.
13. Резолюція.
14. Номер вихідного документа-відповіді (як-

що є необхідність);
15. Дата контролю за виконанням.
16. Місце знаходження документа.
17. Кількість екземплярів та аркушів.
18. Номери сторінок. 
Поля реєстраційної картки заповнюються ав-

томатично з довідників, які користувач ство рює 
сам у процесі роботи з програмою. Така мож-
ливість програми є дуже зручною, оскільки знач-
но економить час, тому що не вимагає багато-
разового введення даних. Приклад вибору типу 
документа з довідника під час реєстрації вхідної 
кореспонденції подано на рис. 1.
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Аналогічно реєструється і вихідна кореспон-
денція, відмінність лише в полях реєстраційної 
картки. 

Електронні таблиці реєстрації вхідної та ви-
хідної документації можуть бути представлені 
у вигляді журналу в текстовому редакторі Word. 
Програма автоматично будує таблицю з полями, 
які вказані в реєстраційній карті документа, а са-
ме: вхідний чи вихідний номер, дата, виконавець, 
відправник, отримувач, короткий зміст то що. 
Форму журналу зображено на рис 2.

Зазначена програма дає можливість підготовки 
звітів про виконання чи невиконання документів 
за визначений період.

Звіти готуються за такими показниками:
− вхідні, вихідні чи внутрішні документи;
− опрацьовані документи;
− виконані документи;
− невиконані документи;
− виконавці, що не виконали документи;
− документи, які перебувають на контролі;
− документи з простроченою датою кон-

тролю.

Рис. 1 Вікно вибору типу документа під час реєстрації вхідної кореспонденції

Рис 2 Форма журналу реєстрації вхідних документів у редакторі Micro soft Word
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Діалогове вікно підготовки звітів зображено 
на рис. 3.

Зручною функцією програми є можливість 
вста новлення дати контролю виконання доку-
мен та. При введенні документа в реєстр у реєст-
ра ційній картці є пункт НА КОНТРОЛЬ, де вка-
зу ється дата контролю. За 3 дні до закінчення 
тер міну виконання документа відповідний рядок 

в електронній таблиці виділяється червоним ко-
льором. Цей спосіб візуалізації є надзвичайно 
зруч ним, оскільки дає змогу спростити процеду-
ру відстежування стану виконання документів.

Однією з необхідних функцій цієї програми 
є за безпечення швидкого пошуку потрібного 
до ку мента в системі. Програма дає можливість 
здійс нювати пошук за такими критеріями:

Рис. 3 Діалогове вікно підготовки звітів

− одержувач;
− найменування;
− місцезнаходження;
− номер та дата;
− короткий зміст документа;
− вихідний номер тощо.
Якщо за якимось із критеріїв документ не бу-

ло знайдено, є можливість задати розширений 
по шук із зазначенням:

− періоду; 
− носія;
− типу документа;
− відправника;
− одержувача;
− найменування документа;
− виконавця;
− дати передачі документа виконавцеві;
− дати накладення резолюції;
− дати контролю;
− відмітки про виконання тощо.
Діалогове вікно пошуку вхідного документа 

за відповідними критеріями зображено на рис. 4.

Проаналізувавши стан автоматизації діло вод-
ства на підприємстві, можна зробити вис новок, 
що вона йде у належному напрямі, однак значного 
доопрацювання потребує доку ментування управ-
лінської інформації.

Перспективним у впровадженні електронного 
діловодства та електронного документообігу 
є використання електронного цифрового під пи-
су (далі  – ЕЦП). Використання ЕЦП дає мож ли-
вість подання електронної звітності до держав-
них органів виконавчої влади. 

Подання звітності та іншої інформації до дер-одання звітності та іншої інформації до дер-
жавних органів в електронному вигляді є не лише 
рекомендацією, а й вимогою. Нині є можливість 
подавати в електронній формі:

– розрахункову відомість про нарахування та 
пе ре рахування страхових внесків до Фонду за-
галь но обов’язкового державного соціального 
стра ху вання України на випадок безробіття;

– звіт про наявність вакансій; 
– звіт про заплановане та фактичне вивільнення 

працівників;
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– звіт про прийнятих працівників;
– звіти до Пенсійного фонду України, Дер-

жав ної податкової інспекції.
Невдовзі з’явиться можливість подавати 

елект ронні звіти до інших соціальних фондів, а 
та кож Головного та регіональних відділень уп-
рав ління статистики. 

Переваги, які отримає підприємство від вико-
ристання систем електронного документообігу 
та автоматизації діловодства є такі:

– зменшення обсягів паперового докумен то-
обігу;

– зменшення часу та спрощення процедури 
оп рацювання документа;

– оперативність та зручність надання звітів до 
дер жавних органів.

Однак, при цьому слід врахувати такі чин-
ники:

– електронний цифровий підпис прирівнюється 
до власноручного, якщо його підтверджено з ви-
користанням посиленого сертифіката ключа6;

– підприємство повинно використовувати що-
найменше два електронні цифрові підписи (ди-
ректора та головного бухгалтера) для підписання 
фінансових документів.

Отже, використання електронного цифрового 
підпису є сучасною технологією, яка допомо-
же суттєво підвищити конкурентоспроможність 
українських підприємств. Розглядаючи питан-
ня автоматизації діловодства комплекс но, слід 
зауважити, що сучасні підприємства по вин-
ні ви користовувати не лише ЕЦП для окремих 

видів документів, а впроваджувати  системи 
автоматизації діловодства та елект рон ного до-
кументообігу з використанням ЕЦП, які да-
дуть можливість комплексної повноцінної авто-
матизації діловодних процесів на під при ємстві.

1 Загорецька О. Сучасні проблеми організації діловодства 
в міністерствах та державних комітетах України // Студії 
з архів. справи та документознавства / Головархів України, 
УДНДІАСД.  – К., 1998.  – Т. 3.  – С. 80–81.

2 Двойленко І. В. Вирішення типових проблем впровад-
жен ня систем електронного документообігу із застосуванням 
електронного цифрового підпису в органах державної влади 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acade-
my.gov.ua/ej7/doc_pdf/dvoilenko.pdf. – Назва з екрану.

3 Рішення Колегії державного комітету архівів України 
«Про стан впровадження технологій електронного діло-
водства та електронних документів в установах-джерелах 
комплектування державних архівів» [Електронний ресурс] 
/ Держкомархів України. – Станом на 16.11.2004. – Режим 
доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10178.0.  – Назва 
з екрану.

4 Козирєв П. Інформаційні технології як інструмент 
ефек тивності діяльності органів місцевого самоврядування 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.municipal.
gov.ua/ data/ loads/ 2009_ kozirev.doc.  – Назва з екрану.

5 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 
понять : ДСТУ 2732-2004.  – [Чинний від 2005-07-01].  – К.: 
Держспоживстандарт України, 2005. – IV, 32 с. – (На ці о-
наль ний стандарт України).

6 Гринович А. А., Пухальська Г. В. Електронний цифровий 
підпис: особ ливості застосування, переваги та проблеми 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.
ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_2/zmist.../05.pdf. – Назва 
з екрану. 

Рис. 4 Діалогове вікно розширеного пошуку документа
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Існує багато визначень документа1, наведених 
у наукових працях відомих документознавців 
та нормативних документах різних держав, але 
спільне у всіх цих визначеннях є «фікса ція (за-
пис) інформації на будь-якому матеріально му 
носієві (об’єкті)». Наприклад, у ДСТУ 2732:20042 
наведено таке визначення документа: «Інформа-
ція, зафіксована на матеріальному носії, основною 
функцією якого є зберігати та передавати її в ча сі 
та просторі». Такої ж думки дотримується і ро-
сійський вчений В. І. Тихонов при визначен ні 
поняття електронного документа3 (далі – ЕД). 
Звичайно, наведене визначення притаманне до-
ку ментам з паперовим або плівковим носієм. Але 
чи можна впевнено стверджувати, що воно також 
є при родним для ЕД?

У статті 5 закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг»4 за-
значено, що «Електронний документ – документ, 
інформація в якому зафіксована у вигляді елект-
ронних даних, включаючи обов’язкові реквізи-
ти документа». Як бачимо, у цьому визначенні 
відсутнє поняття «носій». Крім того, автори 
закону оперують поняттям «дані», що відображає 
сутність процесу фіксації будь-якої інформації 
у певний момент часу для її передавання в об-
числювальне середовище5.

На користь неоднозначного тлумачення тра-
диційного визначення документа для ЕД свідчить 
і запропонована термінологія російським стан-
дартом ГОСТ Р 52292-20046, який засновано на 
міжнародних стандартах із термінології у галу зі 
інформаційних технологій, електронного обмі ну 
даними та обробки інформації у розподіле них 
системах. Тому зазначений ГОСТ відображає 

прийнятий у цих стандартах сучасний під хід 
розділення аспектів двох явищ7: соціального 
(до кумент: Об’єкт інформаційної взаємодії у со-
ціа льному середовищі, призначений для фор-
маль ного вираження соціальних відносин між 
ін шими об’єктами цього середовища8) і тех но-
ло гічного (електронний документ; ЕлД: Форма 
пред ставлення документа у вигляді множини 
взає мопов’язаних реалізацій у елект ронному се-
ре довищі та відповідних їм вза є мопов’язаних 
реа лізацій у цифровому сере до вищі). Такий під-
хід є найбільш перспективним.

Кардинальною відмінністю існування ЕД 
у со ціальному середовищі разом з іншими ви-
да ми документів є наявність «електронного се-
редовища». В інформаційних технологіях та ке 
середовище часто називають обчислювальним. 
Найбільш поширеним прикладом такого се ре-
довища є персональний комп’ютер у тому вигля-
ді, до якого звикло суспільство за останні два 
десятиріччя. Однак, поняття обчислювального 
середовища, призначеного для існування ЕД 
у соціальному середовищі, не обмежується ме жа-
ми одного комп’ютера або множини ком п’ютерів, 
об’єднаних у локальну мережу. Щоб уявити 
собі масштаби цього середовища, тре ба згадати 
історію створення глобальної мере жі Інтернет та 
мобільних мереж, завдяки яким значно підвищив-
ся рівень комунікації не тільки окремої держа ви, 
або регіону, а в цілому всього людства.

Вочевидь, що електронне середовище по-
вин не забезпечити максимальну автоматизацію 
уп равління ЕД на всіх етапах його життєвого 
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циклу. Наприклад, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова 
у своєму навчальному посібнику9 дають та ке 
визначення подібного середовища: «Інфор ма-
ційне середовище (Information environment) – 
сукупність технічних і програмних засобів збе-
рігання, опрацювання, передачі інформації, 
а та кож по літичні, економічні і культурні умо ви 
ре а лі зації процесів інформатизації».

Особливе значення автоматизація управлін ня 
ЕД в електронному середовищі набуває при зрос-
танні кількості ЕД у соціальному середови щі. За 
да ними дослідження Всеросійського нау ко во-
дослідного інституту документознавства та ар хів-
ної справи обсяги елект ронного доку мен тообігу 
в Російській Федерації у часі мають пос тійну 
тенденцію зростання. За прогнозами ро сійських 
учених така тенденція буде збе ре же на приблиз-
но до 2020 р.10 На жаль, такі дос лід ження ще не 
здійснювалися в Украї ні, од нак можна стверджува-
ти, що ті ж самі тен ден ції спостерігатимуть ся 
і в Ук раїні. Крім то го, ймовірно, що з часом част-
ка електронного до кументообігу в загально му 
документообігу буде зростати.

Носії11, на яких зберігається інформація, це 
лише одна із складових обчислювального се ре-
до вища. Носії із інформацією без працездатного 
обчислювального середовища не мають ніякого 
значення для соціального середовища, тому що 
на них зберігаються дані, які не можуть бути 
сприйняті людиною у тому вигляді, у якому вони 
зберігаються. Люди можуть сприймати лише ін-
фор мацію, відтворену із даних тільки завдя ки 
обчислювальному середовищу. На відміну від 
ЕД, інформацію, яка міститься в традиційних 
документах з паперовим або плівковим но сі єм, 
лю дина може сприймати самостійно без по серед-
ньо з поверхні носія. А як бути з мік ро плівкою, 
магнітною плівкою (аналоговими аудіо- та відео-
документами), аудіо компакт-дис ками (Audio CD) 
і грамплатівками, для від тво рення інформації 
з яких людині потрібне до даткове обладнання? За 
допомогою обладнан ня для перегляду мікроплів ки 
зображення на плів ці лише збільшується і нагадує 
більше оку ля ри, які використовують люди з ва-
дами зору, тоб то, інформація, яка зберігається на 
плівці, вже придатна для сприймання її людиною. 
Що до аудіо- та відеодокументів, то ці документи 
схо жі за способом відтворення інформації з но-
сіїв ЕД, але інформація, яка зберігається на грам-
пла тівках є невід’ємною від носія, а ін фор мація, 
що зберігається на магнітних плівках і аудіо 
ком  пакт-дисках, має спеціальну струк ту ру, що 
уне мож ливлює її перенесення на інші но сії без 
перетворення.

Більшість носіїв, які придатні для зберіган-
ня інформації ЕД, дають змогу не тільки за-
пи сувати ці дані, але і стирати (видаляти), 
і заміняти (виправляти) їх. У переважній біль-
шості – це носії з магнітним способом запису 
даних. На відміну від документів з паперовим 
або плів ковим носієм, усі дані з такого носія 
можна видалити або перенести на інший носій 
не пошкодивши сам носій. Звісно, існують 
технології, які не дають змогу провести ви да-
лення або заміну даних12, наприклад, оптичні 
диски для однократного запису даних. Запис 
да них на поверхню таких носіїв схожий на ті 
ме тоди, що використовуються при створенні 
па перових документів або документів на плів-
ці. Поверхня диска змінюється під дією про-
меня лазеру, як змінюється поверхня паперу під 
дією чорнильної або кулькової ручки, або як 
змінюється плівка під дією хімічних реагентів. 
Однак, незважаючи на таку незворотну зміну 
поверхні оптичного диску, ЕД зберігають одну 
дуже важливу властивість – їх легко копіювати 
на інший носій. Нова копія матиме однако ву 
юридичну силу з оригіналом13. Те ж саме не-
мож ливо зробити з паперовими або плівковими 
документами, тобто можна стверджувати, що 
для цих документів притаманна така влас ти-
вість, як невід’ємність від носія, на який було 
за фіксовано інформацію.

Для зберігання інформації ЕД бажано вико-
ристовувати носії, які відповідають низці ви мог:

– строк зберігання даних на носії повинен 
бути гарантований виробником цих носіїв. Це 
зумовить можливість планування заміни носіїв до 
того моменту, коли вони стануть непридатними 
для зберігання даних;

– для забезпечення читання даних у часі 
з но сіїв потрібно мати пристрої, сумісні з цими 
носіями, тобто, підтримувати роботу з ними;

– висока ємність носія при його невеликих 
розмірах та низькій ціні за одиницю виміру 
ємності пам’яті носія;

– висока швидкість зчитування даних з носія.
Нині краще за всіх цим вимогам від по ві да ють 

жорсткі диски. Це зумовлено низкою їх переваг 
перед іншими носіями.

Висока надійність. Виробники жорстких дис-
ків вказують для кожного пристрою показник 
надійності14: середню тривалість роботи при-
строю між його ремонтами (MTBF – Mean time 
between failures) – гарантований строк його ро-
боти, який визначається у годинах. Більшість 
сучасних жорстких дисків підтримують техно-
ло гію S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analy sis and 
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Re porting Technology) – технологію оці ню ван-
ня стану жорстких дисків вбудованою апа ра ту-
рою власної діагностики із механізмом пе ред-
бачення часу виходу пристрою із ладу. Це дає 
змогу планувати вчасну заміну носіїв з ме тою 
запобігання втрати інформації, яка на них збе рі-
гається.

На відміну від інших носіїв, для яких окремо 
потрібно мати запам’ятовуючий пристрій, жорст-
кі диски технологічно поєднують в одному кор-
пусі запам’ятовуючий пристрій та носій.

Жорсткі диски відрізняються великою ємністю 
пам’яті при забезпечені швидкого доступу до 
даних. При цьому обсяг пам’яті на одиницю 
площини в таких пристроях постійно зростає. 
В пе рерахунку за один Мбайт така пам’ять коштує 
дешево і ціни на неї постійно зменшуються.

Для підвищення швидкості і надійності сис-
теми вводу/виводу за допомогою спеціального 
RAID-контролера жорсткі диски рекомендуєть-
ся об’єднувати у масив незалежних дисків, що 
функ ціонують разом.

Для оперативного підключення до RAID-
масиву нових жорстких дисків задля розширен-
ня дискової пам’яті або для заміни жорстких 
дис ків рекомендується вибирати моделі, які під -
тримують «гарячу» заміну пристрою. Це дає 
мож ливість підключати/відключати жорсткі дис-
ки, не вимикаючи комп’ютерну систему (сер-
вер). Така організація носіїв придатна не тільки 
для зберігання ЕД під час оперативного до ку-
мен тообігу на підприємствах, в організаціях та 
ус тановах, а й при постійному зберіганні ЕД 
в архівах.

Згідно ст. 3.5.1.3. «Основних правил робо-
ти державних архівів України»15 одиницею збе-
рігання для ЕД є один фізично відокремлений 
носій інформації: магнітна стрічка, диск, диске-
та. Такої ж думки дотримуються і деякі росій ські 
архівісти, наприклад, В. І. Тихонов16. Нині це 
по ложення потребує змін. Як вже було вказано, 
строк користування носіями, на яких зберігають-
ся інформація ЕД, обмежений. Тобто, через 
деякий час архівісти будуть вимушені заміняти 
носії для забезпечення постійного зберігання 
ЕД. Одиниця зберігання, визначена на етапі, 
ко ли ЕД набуває статус архівного ЕД, не буде 
відповідати одиниці зберігання на наступних 
етапах зберігання ЕД, тому що постійний роз-
виток інформаційних технологій призводить до 
покращання показників обсягу інформації, яку 
можна зберегти на одному носії, а також появі 
нових носіїв. Тобто, можна стверджувати, що на 
новому носієві, використаному для подальшого 

збереження ЕД (нової одиниці зберігання) мож-
на буде розташувати ЕД з декількох попередніх 
носіїв (одиниць зберігання). Це призведе до знач-
ного ускладнення оперування такими одиницями 
зберігання, а також одиницями обліку.

Найперспективнішим шляхом для спрощення 
управління ЕД вбачається така структура елек-
тронного середовища, в якому серверні (ком-
п’ютерні) системи архівів з усіма носіями бу-
дуть представляти аналог сховищ архіву, який 
зазвичай використовують для зберігання оди-
ниць зберігання, а ЕД, представлені файлами 
у автоматизованій інформаційній системі (да-
лі – АІС), будуть одночасно і одиницями обліку, 
і одиницями зберігання.

Така структура є природною для АІС, тому 
що найменшою структурною одини цею у сучас-
них комп’ютерних системах є файл. Дані, в які 
перетворюється інформація для її збережен-
ня у електронному середовищі, об’єд нуються 
у фай ли. Тобто ЕД представлено у електрон-
ному середовищі у вигляді файлів. Якщо ЕД 
має складну структуру, наприклад, складаєть ся 
з ос нов ного документа і декількох додатків, ко-
жен з яких підписується окремими електрон-
ними циф ровими підписами17, то за галузевим 
стандартом «Метадані архівного електронно го 
документа. Опис структури та змісту даних»18 
(далі – Галузевий стандарт) такі документи (фай-
ли) розміщуються в одному файлі, який слугує 
для них своєрідним конвертом. Таким чином, 
кожному архівному ЕД (далі – АЕД) у елек-
тронному середовищі відповідає один файл. Для 
однозначної ідентифікації файлів АЕД в елек-
тронному середовищі кожному файлу (АЕД) 
буде надано унікальне ім’я. Слід зазначити, що 
це ім’я буде слугувати не тільки для пошуку АЕД 
у системі, а і для відновлення самої системи у ра зі 
її пошкодження. У разі необхідності можна прос-
тим пошуком файлів у системі, вико ристовуючи 
дані, закодовані в їх імені, побудувати нову то по-
ло гію всього електронного архіву.

Запропонована структура зберігання ЕД за-
без печує можливість приймати-передавати до 
ар хівів ЕД з будь-якими електронними носіями, 
як що це відповідає вимогам комплексної сис-
теми захисту інформації. Важливо, щоб ці ЕД 
відповідали вимогам Галузевого стандарту, 
а потім були пе ре да ні до інформаційної систе ми 
архіву. У майбутньому можлива ситуація, ко ли 
процес приймання-передавання ЕД до держав-
них архівів буде здійснюватися за допомогою те-
ле комунікаційних каналів зв’язку, встановле них 
між установами і державними архівами. У цьо му 
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випадку із процесу приймання-передавання ЕД 
виключено використання єдиного носія, на яко му 
зберігається інформація ЕД. З огляду на розви-
ток інформаційних технологій реалізація такого 
процесу приймання-передавання ЕД вважаєть ся 
найбільш перспективною.

На перевагу єдиного електронного сховища, 
створеного усіма його електронними носіями, 
свідчить і те, що завдяки постійному контролю 
АІС за цим сховищем можна автоматизувати без-
перервний процес перевірки ЕД на наявність 
будь-яких пошкоджень, у першу чергу – ці ліс-
ності ЕД. Комплекс таких заходів завжди був 
невід’ємною частиною роботи будь-якого ар-
хіву і, на жаль, загальна статистика за результа-
тами перевірки архівів висвітлює багато проб-
лем, пов’язаних із неправильним розміщенням 
документів, втратою документів, «забуттям» 
до кументів (високий відсоток документів, до 
яких немає запитів)19. Більшість із цих проблем 
можна усунути за допомогою максимальної ав-
томатизації багатьох рутинних процесів. Крім 
того АІС відкриває можливість прискорити дея кі 
процеси. Але все це є можливим за однієї умо-
ви – ЕД повин ні завжди бути у полі зору АІС. 

Сподіваємося, що у новій редакції «Правил 
роботи державних архівів України»20 (далі – 
Правила) будуть враховані особливості збе-
рігання ЕД і ті принципи зберігання, які най-
більш природні для ЕД. Це важливо для роз витку 
електронно го документообігу в Ук раїні, тому 
що після прийняття остаточної ре дак ції но-
вих Правил Нормативно-методичною ко мі сією 
Державного комітету ар хівів України їх пла-
нує ться зареєструвати у Мі ністерстві юстиції 
Ук раїни, що надасть їм ста тус нормативно-пра-
вового акта.
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Авіація міцно увійшла в життя людства. За по-
над сто років свого існування вона значно зміни-
ла як свій темп, так і сам характер життя людей. 
Завдяки їй людина отримала одну з найбільших 
своїх перемог над простором й часом.

Помітну роль у становленні і розвитку ідей 
авіації в Україні відіграв Київський полі тех ніч-
ний інститут. Саме тут у 1908–1915 рр. діяв сту-
дентський «Повітроплавний гурток», чле ни 
яко го здійснювали наукові розробки з різ но ма-
ніт них питань повітроплавання та авіації. В КПІ 
у 1909–1910 навчальному році для студентів 
впер ше було прочитано необов’язковий курс 
лек цій з повітроплавання, і навіть вже тоді пла-
ну валося відкрити повітроплавне відділення. 
У  Києві до початку Першої світової війни було 
ви готовлено близько 40 типів різноманітних лі-
таль них апаратів – планерів, дирижаблів, аеро пла-
нів, гелікоптерів, – більше, ніж в будь-якому ін-
шому місті Російської імперії, причому їх левову 
час тину сконструювали та збудували студенти та 
вик ладачі КПІ. Особливістю робо ти київських 
лі такобудівників було те, що вони не копіювали 
і не запозичували іноземні зраз ки. Досягнення 
київської школи літакобудування широко вико-
рис товувались вітчизняними та іно зем ними авіа-
ційними інженерами і конст рук тора ми.

На території інституту в 1916 р. споруджено 
одне з перших авіаційних під при ємств в Україні – 
авіаційно-автомобільні майс терні, в яких спочат-
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industry of Ukraine and USSR.
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ку для потреб фронту ре монтували окремі деталі 
автомобілів та аеропланів, а згодом налагоди ли як 
виробництво їхніх частин (пропелерів, крил), так 
і будування за іноземними зразками та власними 
розробками.

У 1918–1921 рр. авіа ційна справа в ін сти ту ті не 
припинялася. Так, у 1918 р. Міністерство народ ної 
освіти УНР розглядало можливість організації тут 
нових фа культетів, які вже функціонували в Росії, 
але ще не були представлені в Україні, у тому 
чис лі й авіаційного. У 1919 р., за більшовицької 
вла ди, в КПІ викладали курс «Техніка авіації» 
й організува ли в майстернях практичні занят тя. 
Вже за ра дян ської влади в 1922 р. в інституті на 
механічному факультеті запроваджено авіа спе-
ціалізацію, а пер ший в УСРР захист дипломних 
про ек тів із но вої спеціальності відбувся в черв ні 
1924 р. са ме в КПІ. 

В квітні 1931 р. при Київ сько му ма ши но-
бу дів ному інс ти туті (КМБІ), який утворено 
в 1930 р. як один з 8 галузе вих інс титутів на 
базі КПІ в рамках реорганізації ВНЗ країни, від-
крито авіаційний факультет для підготовки ін-

же нерів для цивільної авіації. В 1932–1933 рр. 
авіафакультет випустив 62 ін женери. 25 серпня 
1933 р. на базі авіаційного фа культету КМБІ 
організовано Київський авіа ційний інститут (те-
пер – Національний авіацій ний університет).

© Татарчук Віталій, 2010
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Зазначимо, що змальована вище картина 
(яка, безумовно, має лише схематичний і кон-
спек тивний характер), постала на основі опра-
цю вання ав тором фондів архівів України. Вона 
подана у ба гатьох публікаціях1, а також знайш ла 
своє ві доб раження в експозиції з історії авіації 
України у Дер жавному політехнічному музеї при 
НТУУ «КПІ»2.

Комплексного видання архівних джерел з іс-
торії питання поки що не здійснено. Лише в ра-
дянський період надруковано окремі документи, 
які мали суто вибірковий і навіть випадковий ха-
рактер3. Дослідники не змогли цілісно відтворити 
на сичений подіями період історії вітчизняної 
аві ації навіть в окремому закладі, що, на жаль, 
при з вело до помилкового висвітлення подій як 
у пра цях радянської доби4 так і у дослідженнях 
періоду незалежної України5.

Не претендуючи на повноту охоплення дже-
рел з історії питання, спробуємо все ж таки зро-
бити узагальнюючий огляд їх, який є підсумком 
тривалої праці. Нами опрацьовано фонди шести 
архівів України: Державного архіву міста Києва, 
Дер жавного архіву Київської області, Цент-
раль ного державного історичного архіву Украї-
ни у м. Києві, Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України, 
Цент рального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г. С. Пшеничного, Інституту руко-
пису Національної бібліотеки України іме ні 
В. І. Вер надського та одного – Росії (Дер жав ний 
архів Російської Федерації). Дос ліджувані доку-
менти роз по ді лимо на три групи: 

І. Писемні; 
ІІ. Фотодокументи; 
ІІІ. Кінодокументи. 
Причому, якщо, здебільшог,о останні дві гру-

пи об’єднують в одну, то нами вони розділяються, 
адже їхні кількісна й інформативна складові зов-
сім нерівноцінні.

Умовно всі документи можна розподілити на 
три групи, що хронологічно охоплюють періоди: 

1) царської Росії (до 1917 р.); 
2) Української революції (1917–1921); 
3) Української Соціалістичної Радянської Рес-

пуб ліки (в її межах – 1921–1933 рр.).
Найбільшу групу документів складають пи-

сем ні джерела. За радянською тра ди цією доку-
менти цієї групи розподіляють на два періоди: 

1) дореволюційний – з індексом Ф, до 1917 р.;
2) радянський – з індексом Р, після 1917 р. 
Проте подібний поділ має умовний харак-

тер, адже під індексом Ф можуть бути доку-
мен ти 1918, 1919 і навіть 1920 років, а радян-

ський період не завжди починався з 1918 р. 
Та ка ситуація обумовлена неможливістю чітко 
відокремити хронологічні межі через часту змі-
ну політичної влади в Україні, зокрема, під час 
На ціональної революції 1917–1921 рр. Тому 
в на шому дослідженні документи із різним ін-
дек сом можуть змішуватися в межах одного пе-
ріо ду або навіть потрапляти не в «свій» часо-
вий проміжок.

Основний масив документів з «царського» 
періоду із історії питання теми зосереджено в Дер-
жавному архіві м. Києва (ф. 18, бл. 9 тис. од. зб., 
зведених у 5 описах; охоплює період із 1897 р. по 
1919 р.). Відразу ж зауважимо, що тут нас мають 
цікавити, насамперед, аспекти діяльності в 1908–
1915 рр. першої в Україні студентської авіаційної 
організації – «Повітроплавного гуртка».

За допомогою документів можна чітко про-
слідкувати організаційну еволюцію гуртка – від 
перших наївних захоплень студентів новою 
га луззю техніки до структурного оформлен-
ня з чотирма секціями відповідно до напрямку 
до слідження різних типів літальних апаратів, 
правлінням, статутом, а також принципи робо-
ти й умови її проведення. Всі ці питання регла-
ментувалися правилами, затвердженими Радою 
Міністрів 11 червня 1907 р., щодо створення 
студентських організацій та проведення в стінах 
вищих навчальних закладів зборів6. Адже для 
про ведення засідання гуртка треба було подава-
ти відповідну заяву-клопотання на ім’я директо-
ра інституту з чітким зазначенням дати і місця 
зборів, кількості присутніх осіб – причому, тіль-
ки членів організації, а також порядку денного із 
зазначенням питань, що мали обговорюватися. 
Всі ці відомості збереглися в проханнях студентів 
про дозвіл сходок і зборів7.

Членами «Повітроплавного гуртка» КПІ за 
весь період його існування були близько 400 осіб. 
У березні 1914 р. гуртківці вже наблизились до 
створення аероплана власної конструкції, з дви-
гуном потужністю в 50–60 к. с. Брак коштів, по-
чаток Першої світової війни, переведення життя 
країни на військовий лад – зокрема, мобілізація 
студентів, призвели до поступового згортання 
діяльності гуртка в лютому 1915 р.8

У 1909 р. в КПІ розглядалося питання про 
можливість організації повітроплавного від-
ділення для підготовки фахівців з нової галузі 
техніки, а також будівництва тут аеродинамічної 
лабораторії. Головним ініціатором цього був 
професор кафедри теоретичної механіки КПІ 
М. Б. Делоне, який в 1909–1910 навчальному 
році прочитав для студентів необов’язковий курс 
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лекцій із повітроплавання. Окремі лекції він про-
читав у Полтаві, Кременчуці, Вільнюсі та інших 
містах9. Однак далі обговорень справа не пішла.

Хоча повітроплавні товариства, як правило, 
були далекими від політики, однак вони завда-
вали чимало турбот поліцейським органам. На-
самперед, ці занепокоєння були викликані мож-
ливістю використання технічних досягнень 
авіа ції в ан тиурядовах заходах10.

Документи з цього аспекту історії питання теми 
прямо свідчать про те, що всі подібні організації 
перебували під таємним спостереженням з боку 
поліції. Зокрема, члени Київського товарист ва 
повітроплавання – громадської авіаційної ор га-
ні зації, що діяла в Києві в 1909–1915 рр., серед 
яких були студенти і викладачі КПІ, відразу ж по-
трапили під поліцейський контроль11. А окре-
мий відділ департаменту поліції МВС Російської 
імперії прямо відзначав, що більшість студентів 
і професорів КПІ дотримуються «лівих» по-
глядів, і краще взагалі не допускати формування 
«Повітроплавного гуртка», з метою збереження 
громадського порядку; інакше слід всіляко обме-
жувати його діяльність12.

Проте, незважаючи на намагання поліції по-
ставити діяльність цих товариств під свій пиль-
ний контроль, зупинити науково-технічний про-
грес в країні було неможливо.

У 1909–1913 рр. в Києві працювали ентузіас-
ти-авіаконструктори, роботи яких відіграли 
аван гардну роль у розвитку літакобудування 
в Російській імперії. Заслуга їх полягала в тому, 
що вони відмовилися від простого копіювання 
моделей іноземних літаків і наполегливо удо-
сконалювали свої кращі дослідні зразки. Пере-
важну більшість цієї групи складали професо-
ри і студенти КПІ – Г. П. Адлер, Ф. І. Билінкін, 
Д. П. Григорович, В. П. Григор’єв, В. В. Іордан, 
А. І. Касяненко, Є. І. Касяненко, О. С. Кудашев, 
Б. В. Сергієвський, А. А. Серебреніков, І. І. Сі-
корський, Ф. Ф. Терещенко та багато інших. 
Документи інших особових справ дають мож-
ли вість детальніше висвітлити деякі сторінки 
їхнього життя13. На нашу думку, знайомство 
з біографіями й творчим шляхом конструкторів 
надає повніше уявлення про історію розвитку 
науки і техніки, оскільки життя одних широко 
відображено на сторінках друкованих видань, 
про інших згадується вкрай рідко.

Перша світова війна торкнулася всіх верств 
суспільства Російської імперії. Не оминула вона 
й КПІ, який було переведено на військовий стан. 
Джерела цього періоду історії, в основному, зо-
се реджені в Держархіві м. Києва (ф. 18, оп. 1) 

і ЦДАВО України (ф. 2581). Це – документи 
про відкриття конструкторських курсів з авіа-
цій но-автомобільної справи, розширення робо ти 
ме ха ніч них май стерень для виконання вій сько-
вих замовлень, доповідна записка про будуван-
ня в інституті казенного авіційного заводу, ор-
га нізацію тут піротехнічної майстерні, спробу 
ор га нізації тут в 1917 р. школи льотчиків-спо-
сте рігачів тощо14. Окремо можна виділити блок 
до ку ментів з історії будівництва авіаційно-ав-
то мо більних майстерень і їхнього подаль шо го 
функціонування15.

Зазначимо, що в 1916–1917 рр. в авіа ційних 
майстернях КПІ ви го тов лено 60 про пелерів різ-
них систем, збудовано 3 літаки «Альбатрос», 
експериментальні літак-винищувач КПІ-5 «Тор-
педа-5» (конструкції братів Касяненків) та 
«Т-VII» (конструкції В. П. Григор’єва). Пла ну-
валося навіть орга ні зувати завод з повним ци-
клом виробництва й виготовляти до 20 літаків 
в місяць. А з 1918 р. авіаційні майстерні КПІ 
виконували замовлення Управління повітряно го 
флоту УНР16.

Чималий масив інформації з історії авіації 
в Україні в першій чверті ХХ ст. зосереджено 
в документах особового фонду історика авіації, 
літератора, інженера Є. В. Корольової (1905–
1997) – випускниці Київського індустріального 
інституту*. Тривалий час (з 1962 р. до 1982 р.) 
вона була вченим секретарем секції історії аві-
ації і космонавтики Українського відділення Ра-
дянського національного об’єднання істориків 
при родознавства і техніки при Президії АН 
УРСР17. Дослідників має зацікавити та частина 
доробку Є. В. Корольової, що стосується постаті 
великого князя Олександра Михайловича – шефа 
імператорського Військово-повітряного флоту, 
який схвально поставився до ідеї організації на 
території КПІ казенного авіаційного заводу18. 
Щоправда, при викладі цього у біографії симпатії 
дослідниці еволюціонували від майже повного 
неприйняття у зв’язку з нібито травлею льотчика 
М. Н. Єфімова (цей тон характерний для праць 
1960–1970 рр.) до майже цілковитого схвалення 
і навіть захоплення (вже на початку 1990-х рр.). 
Інтерес викликає висвітлення нею аспектів робо-
ти в авіаційних майстернях КПІ в 1916–1917 рр. 
видатного льотчика М. Н. Єфімова, чиєю родич-
кою була сама Є. Корольова. Значну інформа цію 
містить листування Є. Корольової з колишніми 
авіаторами Російської імперії, які волею долі 

* Київський індустріальний інститут – назва КПІ в 1934–
1941 рр.



93

ІІІ. Історія установ, товариств і об’єднань

змушені були емігрувати19. Зазначимо, що через 
великий обсяг матеріалів її фонду (майже 8 тис. 
од.), його опрацьовано нами найменше.

Опосередковано до історії питання теми мож-
на віднести також функціонування Червонського 
аеропланного заводу колишнього студента КПІ 
Ф. Ф. Терещенка (1888–1950) – сина мільйонера, 
нащадка династії цукрозаводчиків. Захоплення 
авіацією вимагало значних коштів, яких у ос-
тан нього було достатньо, щоб самостійно 
ор ганізувати виробництво. До того ж моло-
дий мільйонер почав брати участь у всіляких 
про ектах, пов’язаних з авіацією. Історію ство-
рення спочатку майстерні, а згодом (з 1914 р.) 
й заводу в с. Червоному Волинської губернії 
(зараз – селище міського типу Андрушівського 
району Житомирської області) відображено 
в до кументах особового фонду землевласни-
ків і цук розаводчиків Терещенків20. Упродовж 
1909–1916 рр. тут сконструйовано і збудовано 
8 типів літаків. Провідними конструкторами при 
проектуванні цих літаків були колишні студен-
ти КПІ В. П. Григор’єв – моноплан № 1 (1909) 
та біплан Т-VII (1916) і Д. П. Григорович – 
моноплани № 2 (1910) та № 3 (1911).

Висвітлення історії одного з перших авіа-
ційних підприємств в Україні було б неповним 
без ознайомлення з матеріалами фонду авіа кон-
структора В. П. Григор’єва (1883–1922)21. У них 
є відомості про його роботу у свого патрона 
(контракти, анкетні листи, відрядження за кор дон, 
акти випробувань заводських літаків, у тому чис лі 
й літака Т-VII зі змінною кривизною поверхні, що 
забезпечувало збільшення швидкості польоту). 
Літак збудований у майстернях КПІ в 1917 р., 
навіть пройшов випробування.

В. Григор’єв підтримував радянську владу. 
Зокрема, організував евакуацію майна майстерень 
КПІ при відступі більшовицьких військ із Києва 
у серпні 1919 р. Загалом він віддав авіації понад 
15 років життя. Спробу звести в єдине ціле всю 
біографію забутого, на жаль, авіаконструктора 
здійснено автором в окремій публікації22.

Отже, історії питання теми так званого «цар-
ського періоду» торкається значний масив пи-
семних джерел. Але, на наш погляд, з’ясування 
деяких аспектів, зокрема, біографічного характе-
ру ще потребує додаткового пошуку. Створення 
цілішої картини цієї історії можливе лише піс ля за-
лучення до наукового обігу документів іно земних 
архівів, зокрема, Російського державного військо-
во-історичного архіву (далі – РДВІА), у якому, за 
нашими даними, є багато таких, що стосуються, 
зокрема, періоду Першої світової війни (ф. 2008).

В умовах постійних змін політичної влади 
в Україні у період Національної революції 
(1917–1921) авіаційна техніка й устаткування, 
що залишилися від розвалу Російської імперії, 
слугували, насамперед, як військовий засіб для 
ворогуючих. В умовах війни годі було думати 
про розвиток авіації. Однак, навіть у цей час не 
всі залишалися байдужими до неї, що й ві доб ра-
зи лося в документах.

Серед писемних джерел цього періоду від зна-
чимо емоційно яскраву «Доповідну записку ук-
раїнців-фахівців авіації про використання авіації 
в мир ний час», в якій характеризувався стан авіа-
йної справи в умовах хаосу і пропонувалися шляхи 
виходу з кризи через використання величезного 
авіагосподарства в різноманітних сферах люд-
ської діяльності23. Серед її 12 підписантів були 
В. Ф. Бобров (інженер-технолог, майбутній ректор 
КПІ), брати Г. І. та А. І. Касяненки; на 8-му місці 
стояв підпис військового льотчика Гатчинської 
школи К. О. Ка лі ніна (в майбутньому – випускника 
КПІ, ра дянського авіаконструктора). Нами вже 
док лад но розглянуто цей документ24.

У 1918 р. Міністерство народної освіти 
УНР планувало відкрити в КПІ нові факуль-
тети, які вже функціонували в Росії, але ще не 
були представлені в Україні – архітектурний, 
залізничний, суднобудівний, авіаційний та ін25. 
У фондах Міністерства народної освіти УНР та 
Міністерства освіти Української держави є чи-
мало документів із цього питання, що створює 
перспективу пошуку і подальшого виявлення 
відомостей, результатом чого має постати цілісна 
картина спроби організації підготовки фахівців 
з нових галузей техніки26. 

У 1919 р., за більшовицької влади, в КПІ 
вик ладали курс «Техніка авіації», а в майстер-
нях організували практичні заняття. Цю справу 
очо лював військовий інженер О. М. Вегенер, 
який написав декілька практичних робіт і про-
по нував навіть збудувати в інституті авіа лабо-
ра торію якісно нового типу, в якій би аеро ди на-
міч ні випробування проводилися не по окремих 
складових частинах літака, а в цілому27.

Зазначимо, що частина документів О. М. Ве-
генера збереглася у фонді все того ж В. П. Гри-
гор’єва28. В його листах описано обставини 
евакуації більшовиками майна з авіаційно-авто-
мобільних майстерень КПІ у 1919 р. під натиском 
деникінців, а вже наступного 1920 р. – результати 
обстежень усіх київських авіаційних підприємств 
із метою об’єднання їх в одне29.

Події в період Української революції від-
бу ва лися не лінійно, тому подана вище кар-
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ти на з історії питання теми, безумовно, не 
мо же претендувати на всеохоплюючий, об’єк-
тив ний характер, і потребує подальшого уточ-
нен ня й узагальнення.

У 1921 р. в КПІ відновлено діяльність авіа-
гурт ка. Студенти ремонтували літаки, об лаш ту-
ва ли майстерні та організували авіаму зей. З іні-
ці ативи ректора КПІ В. Ф. Боброва в 1923 р. на 
ме ханічному факультеті створено кафед ру авіа-
бу дування та відкрито авіаспеціалізацію. То ді 
ж організовано Авіаційне науково-технічне то-
ва риство (АНТT), яке стало науково-техніч ною 
та виробничою базою з підготовки авіафахів ців. 
Перший в Україні випуск авіафахівців відбув ся 
в КПІ у червні 1924 р. Всього до 1930 р. в інститу ті 
було підготовлено 19 інженерів з авіаспеціаліза-
ції, серед яких – авіаконструктори К. О. Калінін, 
Д. Л. Томашевич, М. К. Скржинський, льот чи-
ки-ви пробувачі О. М. Граціанський, К. М. Яков-
чук.

Основний масив документів із цього періоду 
зосереджено у фондах двох архівів – Держархі ву 
м. Києва30 і ЦДАВО України31. Можна з певни-
ми застереженнями стверджувати, що вони ба-
га то в чому повторюють один одного. Але як що 
перший, так би мовити, формувався самодос-
татньо – у міру накопичення матеріалів, то дру-
гий – Народний комісаріат освіти УСРР – вби рав 
у себе матеріали, так би мовити, автома тич но, 
адже всі документи інституту майже пов ністю 
дублювалися і надсилалися до столиці рес пуб-
ліки Харкова.

Основними видами документів КПІ, що збе-
рігаються в Держархіві м. Києва, є: накази вищих 
організацій й по інституту, протоколи засідань, 
навчальні плани й програми факультетів, звіти 
про навчальну й господарську діяльність, особові 
справи викладачів, студентів й службовців.

Тут не розкриваємо детально зміст цих двох 
фондів, адже вони достатньо відомі. Водночас, 
маємо змогу докладніше зупинитися на менш ві-
домих особових фондах «радянського періоду» – 
ректора КПІ в 1921–1929 рр. В. Ф. Боброва 
(1884–1946)32, випускника КПІ 1928 р., льотчика-
випробувача О. М. Граціанського (1905–1987)33, 
випускника КПІ 1929 р., інженера-механіка, іс-
то рика авіації С. І. Карацуби (1897–1984)34. Усі 
вони нерівноцінні за своїм змістом. Перші два 
фонди, в основному, містять матеріали осо бо-
вого характеру, що лише допомагають до слід-
нику уточнити деякі факти із біографій цих осо-
бистостей, хоча і між ними є велика різниця.

Найдавнішими документами особового фон-
ду О. М. Граціанського є матрикул (1922) і сту-

дент ська картка (1925), довідка, видана йому 
інсти тутом, у тому, що тема його дипломної ро-
бо ти – «Металевий літак санітарної служби», 
а та кож його трудовий список за 1930 р.35 Всі інші 
документи стосуються пізнішого періоду життя.

Більший об’єм інформації наявний в осо бо-
вому фонді В. Ф. Боброва. Заслуга в цьому на-
лежить С. І. Карацубі, який знав останнього 
осо бисто і передав архіву в грудні 1974 р. деякі 
йо го документи. Нечасто можна побачити табелі 
ус пішності київських студентів-політехників по-
чатку ХХ ст.36 Автобіографія та анкетні листи, 
написані В. Ф. Бобровим в 1942 і 1945 рр., а також 
його трудова книжка, майже цілком збігаються37. 
Проте мусимо зазначити, що Бобров приховав 
деякі факти із своєї біографії, особливо періоду 
Української революції 1917–1921 рр., а іноді 
навіть присвоїв собі деякі заслуги інших людей, 
зокрема, організацію в КПІ «Повітроплавного 
гуртка» в 1908 р. Лише порівняння документів 
із різних архівів допоможе відтворити більш-
менш цілісну біографію цієї людини. Цінними 
є фотографії В. Ф. Боброва38, особливо його сту-
дент ських років та періоду ректорства.

Фонд С. І. Карацуби має набагато більшу 
інформативну цінність порівняно з двома по-
передніми, насамперед, тому, що його утворювач 
тривалий час займався історією авіації; вже пе-
ре буваючи на пенсії він продовжував працюва-
ти в секції історії авіації і космонавтики Укра-
їн ського відділення Радянського національного 
об’єд нання істориків природознавства і техніки 
при Пре зидії АН УРСР. Будучи свідком подій 
у КПІ в 1920-х рр., С. Карацуба зробив усе для 
увіковічнення пам’яті про них. В його листуван-
ні зі своїми однокурсниками, а також з родичами 
людей, які створювали авіаційну славу Києва 
на по чатку ХХ ст. – доньками авіаконструкто-
ра В. П. Григор’єва, Борисом Делоне, донькою 
конст руктора перших дирижаблів жорсткої 
конст рукції Ф. Ф. Андерса та іншими – наявні 
ці каві факти хоча й суб’єктивного характеру, 
але такі, що залишилися поза увагою офіціозу39. 
С. Карацуба багато зробив для систематизації 
відомостей про авіаційні події в Києві: перечи тав 
величезний обсяг газетних джерел і надрукував 
низку цікавих доповідей, заклавши підґрунтя 
для подальших пошуків. Проте, мусимо все-
таки констатувати, що він не встиг опрацювати 
архівні матеріали, що й не дивно, зважаючи на 
його вік. Але найбільш цінним, на нашу думку, 
є колекція фотографій з історії авіації в Києві 
в 1920-х рр., передана ним до ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного.
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Хронологічно огляд писемних джерел з іс-
торії питання теми завершуть документи Ки-
ївського машинобудівного інституту (1930–
1934)40 та Київського авіаційного інституту 
(зараз – На ціо нальний авіаційний університет)41. 
У 1930 р. Вища Рада народного господарства 
СРСР прийняла рішення про розформування 
політехнічних вузів та створення на їхній базі 
галузевих інститутів, що входили до структури 
відповідних галузей народного господарства. 
В результаті такої реорганізації вищої технічної 
освіти на базі факультетів КПІ утворили 8 галу-
зевих інститутів42.

У складі одного з цих інститутів – Київського 
машинобудівного – функціонував авіавідділ. 
15 квітня 1931 р. відділ реорганізо ва но в 
авіафакультет43. Документи з історії авіа-
факультету КМБІ – це, насамперед, зведення 
розпоряджень по інституту взагалі та факультету 
зокрема, які мали доволі суворий характер і за по-
рушення яких студенти негайно отримували по-
карання – аж до відрахування. За цими джерела-
ми можна прослідкувати динаміку підготовки 
фа хівців за спеціальностями авіафакультету, 
вста новити систему оцінювання знань, що мала 
ре пресивний характер, а також з’ясувати строки 
і умови навчання – по декадах, зранку до ночі, 
і характер преміювання: викладачів – грошима, 
найбільш вправних студентів – одягом, взуттям 
і предметами побуту.

Документи розповідають про зміни особового 
складу та аспірантуру авіафакультета КМБІ, по-
дають якісні характеристики складу студентства 
за партійною належністю, со ці а льним станом, за 
національністю. В доку мен тах є дані про склад 
кафедр, навчальні про грами з теорії авіації, мото-
рознавства і навіть ди ри жаб ле водіння44.

Проте з часом стало зрозумілим, що дуже 
важ ко утримувати величезний факультет, який 
ви би вався із загального навчального процесу 
все редині інституту, що потрібно виходити на 
більш високий рівень підготовки. Тому 25 серп ня 
1933 р. згідно з постановою РНК СРСР № 1815 
«Про організацію Київського авіаційного інс-
ти туту» на базі авіаційного факультету КМБІ 
утворено новий вищий навчальний заклад – Ки-
ївський авіаційний інститут45. Система підготов-
ки фахівців для авіаційної промисловості СРСР 
переходила на якісно вищий щабель.

Узагальнюючи всі подані вище дані, можемо 
констатувати, що база писемних джерел так зва-
ного «радянського періоду» історії питання те ми 
дає змогу відтворити більш-менш цілісну кар-
тину підготовки фахівців для авіаційної про мис-

ло вості країни, хоча й бажано її дещо розширити 
і доповнити.

Фотодокументи з історії питання теми хро-
но логічно охоплюють майже всі зазначені пе-
ріоди. Всі вони зосереджені як в окремих фон-
дах архівів, так і розпорошені по окремих 
оди ницях зберігання. Основний масив фо то до-
ку ментів зберігається в ЦДКФФА Ук ра їни ім. 
Г. С. Пшеничного. Окремі документи є в Держ-
архіві м. Києва та ІР НБУВ.

За нашими даними, багато фотодокументів так 
званого «царського періоду» зберігається в Ро сій-
сько му державному архіві кінофотодокументів, 
архівах Центрального будинку авіації та космо-
навтики (м. Москва) та Центрального музею 
Військово-повітряних сил РФ (м. Моніно Мос-
ковської області).

В архівах України вказаний період пред-
став лений вибірково, а тематично зведеного 
фон ду документів взагалі не існує: вони роз-
по рошені й лише доповнюють один одного. 
В ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного на-
явні фотодокументи можна умовно поділити на 
дві групи. В першій представлені фотографії 
аеропланів, зокрема, першого вітчизняного, що 
піднявся у повітря у 1910 р. в Києві, конструкції 
інженера шляхів сполучення, викладача КПІ 
князя О. С. Кудашева з особистим автографом 
конструктора46, а також аеропланів іноземної кон-
струкції, що літали в небі Києва – «Блеріо-ІХ» 
з двигуном «Гном» потужністю в 100 к. с. (авіатор 
П. О. Кузнєцов восени 1910 р.) та «Блеріо-ХІ» 
з двигуном «Анзані» потужністю в 25 к.с. (члена 
Київського товариства повітроплавання інжене ра 
Ф. Л. Гейне, до 1917 р.)47. Оскільки авіаційне жит-
тя в Києві на початку ХХ ст. не зосереджувалося 
суто в одному КПІ, а будь-яка «авіаційна» подія 
(навіть просто польоти аеропланів) відразу ста-
вала відомою, то вважаємо, що ці фотодокумен ти 
є цінним допоміжним джерелом для відтворення 
загальної картини історії авіації в Києві і в Ук-
раїні загалом. 

Друга група фотодокументів має персоні-
фі кований характер – це фотографії авіаторів, 
які в той чи інший час підкоряли небо Києва 
та України: М. А. Снєгірьова, Є. В. Руднєва, 
В. М. Абрамовича, Л. М. Мацієвича, В. В. Ди-
бовського, С. І. Уточкіна, С. О. Ульяніна і ле-
гендарного П. М. Нестерова (у м. Нижній Нов-
город, 1911 р.) – виконавця перших у світі 
«мерт вої петлі» (1913) та повітряного тарану 
(1914)48 Найбільше фотографій першого про-
фесійного вітчизняного авіатора М. Н. Єфі мо-
ва – 18. Зокрема, в 1916 р. він працював в авіа-
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майстернях КПІ, сконструював й збудував тут 
аероплан власної конструкції. Деякі фо то гра-
фії є унікальними: самого авіатора в Ка чин-
ській авіашколі, його братів Володимира в авіа-
ційній школі Фармана в м. Мурмелон (Фран ція, 
1910 р.) й Тимофія (на аероплані «Бле ріо», 
м. Харків, 1914 р.) та ін.49

Дещо за межі досліджуваної теми вихо-
дять документи фонду київського авіа конст-
рук то ра, студента Університету Св. Во ло ди-
ми ра, вій ськового льотчика О. Д. Кар пе ки 
(1894– 1918). Це – схеми регулювання різ но-
ма ніт них типів аеропланів того часу, аль бо-
ми фо тографій планерів та аеропланів влас-
ної конст рукції50, а також інших київських 
авіа конст рук торів – студентів КПІ братів 
А. І., Є. І., І. І. Касяненків, і найвидатнішого 
із всіх конструкторів «Київської школи літа ко-
будування» – І. І. Сікорського, починаючи з БіС-2 
(1910) і закінчуючи «Великим Балтійським», 
збудованим уже в Петрограді (1914)51. Оскільки 
всі київські авіатори на початку ХХ ст. постійно 
працювали в тісному констакті один з одним, 
цікавими для висвітлення історії авіації в Киє-
ві є фо тографії київських авіаконструкторів 
О. М. Свєш нікова та курсанта Київської шко ли 
льотчиків-спостерігачів, організованої в 1917 р. 
(яка спо чатку функціонувала в КПІ), Л. А. Ду-
наєва52. Період Першої світової війни у фонді 
О. Д. Карпеки представлений фотографіями баз 
3-ї авіаційної роти, у якій він служив (розміщува-
ла ся в Києві на вул. Цитадельній, 3)53.

Зазначимо, що Перша світова війна пред-
став лена у документах архівів України не повно. 
Ок рім згаданого вище фонду О. Д. Карпеки, 
це – фотографія літака Т-7 (Г-VII) зі змінним 
кутом атаки крила, збудованого конструкто ром 
В. Г. Григор’євим в авіамайстернях КПІ в 1916 р.54 
В музеї історії Київського авіаційного заводу 
«АВІАНТ» є фото надманеврового винищувача 
«КПИ-5 Торпеда» конструкції братів Касяненків, 
збудованого в авіамайстернях КПІ в 1916 р.55 
На жаль, обидва літаки так і не потрапили на 
озброєння російської армії, в якій військово-
повітряний флот доводилося комплектувати іно-
зем ними зразками.

Нещодавно автор цієї статті встановив контакт 
із колекціонером О. І. Пересадьком, який люб’яз-
но передав Державному політехнічному музею 
фотографії О. Г. Кричевцова, який в 1916 р. 
служив у 2-му Заамурському залізничному ба-
таль йоні та працював в майстернях КПІ. На них 
за фіксовано процес збирання кузовів автомобі-
лів, фюзеляжів аеропланів, виготовлення гвинтів 

та артилерійських снарядів. Фотографії екс по-
нуються у відділі «Історії авіації і кос монав ти ки» 
ім. І. І. Сікорського ДПМ при НТУУ КПІ56.

Таким чином, можемо констатувати, що про-
цес виявлення, накопичення та дослідження 
фо то до ку ментів з історії питання теми в за зна-
чений період потребує розширення їх, зокрема 
залучення документів приватного характеру.

Період Української революції за темою статті 
найменше представлений у фотодокументах. 
Навіть у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше нич-
ного нами поки що не виявлено жод ного. Тут не-
обхідно ще ретельно попрацюва ти, адже важко 
уявити, що не збереглося жодно го до кумента 
з того часу, коли в Україні вже у 1918 р. ор га-
нізували авіапошту й перші пасажирські рей си 
на місцевих і навіть міжнародних авіа лініях.

Історія запровадження підготовки авіа спе-
ціалістів у КПІ вже у радянський період, ор-
ганізації тут планерного спорту, участі сту дентів-
політехніків у всесоюзних планерних зма ганнях 
у Криму в 20-ті роки ХХ ст. представлена фотодо- ст. представлена фотодо-
кументами, що зберігаються в ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного та ІР НБУВ. 

Насамперед, це об’ємний фотоальбом «Ис-
то рия развития планеризма на Украине»57. Кіль-
кість фотодокументів, що стосуються безпосе-
редньо досліджуваного питання, складає 58. 
На них зафіксовано процес будування планерів 
«КПІР-1»*, «КПІР-1 біс» (обидва конструкції 
Д. Л. То машевича і М. О. Желєзнікова), «КПІР-3» 
(конст рукції С. І. Карацуби та Є. Ф. Амбольдта), 
«КПІР-4» (конструкції М. О. Желєзнікова, 
Д. Л. То ма ше ви ча та В. Савинського): збирання 
фюзеляжу та крил, регулювання планерів, їхні 
статичні випробування. Чимало знімків просто 
прискіпливо фіксують й окремі складові частини 
планерів – вузли управління, сидіння, центро-
плани, «башмаки» жорсткості тощо. 

Значна частина альбо му присвячена розповіді 
про всесоюзні планерні зма гання в Криму, зо-
крема, показана участь в зма ганнях київської 
планерної групи, чиї планери встановлюва-
ли в 1924–1925 рр. всесоюзні рекорди висо-
ти і тривалості польоту. Тут має мо змогу 
по бачити ще молодих майбутніх авіа конструк-
то ра Д. Л. Томашевича, льотчика-випробувача 
К. М. Яков чука, вченого у галузі ракетобудуван- М. Яков чука, вченого у галузі ракетобудуван-М. Яков чука, вченого у галузі ракетобудуван- Яков чука, вченого у галузі ракетобудуван-Яков чука, вченого у галузі ракетобудуван-
ня та космонавтики С. П. Корольова та багатьох 
інших закоханих в авіацію людей, які ще тільки 
робили свої перші кроки в підкоренні неба.

* КПІР – Київський політехнічний інститут імені Х. Г. Ра-
ковського – назва КПІ з вересня 1923 р. на деякий час.
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У процесі пошуку нами було з’ясовано, що 
оригінали фотодокументів зібрав і передав до 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного С. І. Ка-
рацуба58. По суті, вони й склали основу згадано-
го фотоальбому, але увійшли туди дале ко не всі 
знімки, адже головним принципом відбору в ньо-
му була систематизація історії саме планеризму. 
С. І. Карацуба зберіг для нащадків фотоісто рію 
розвитку авіаційного напрямку в КПІ в радян-
ський період. Завдяки йому можемо побачити 
«навчальні тренажери» студентів-політехників – 
літаки «Вуазен» та «Анасаль» льотної секції 
АНТТ КПІ (1924), бути присутніми на заняттях 
з вивчення авіадвигунів та в столярних цехах 
майс терень інституту, де збиралися планери, 
відвідати бібліотеку та авіакабінет АННТ, якими 
завідував він сам59.

На фото зафіксовано створення в 1925 р. сту-
дентами та викладачами інституту літака «К-1» 
(«Колективний-1»). Конструкторську групу очо-
лював випускник КПІ з авіаспеціалізації, ук-
раїнський авіаконструктор К. О. Калінін, для 
якого ця робота перетворилася на дипломний 
проект. «К-1» став першим вітчизняним паса-
жирським літаком, рекомендованим до серійного 
виробництва. Це – унікальний випадок в історії 
освіти, науки і техніки60.

Збережено унікальні фотографії випуску ін-
женерів-механіків з авіаспеціалізації (1929) і її 
про фесорсько-викладацького складу, а також 
пер ших кроків уже дипломованих інженерів на 
Київ ському авіаційному заводі № 43 – будування 
пла нера «Гриф» (конструктори Д. Л. Томашевич, 
Жем чужин, Сорочинський, 1928–1929 рр.), його 
участь у VI Всесоюзних планерних змаганнях 
у Криму61. Історію київських авіамодельних зма-
гань 1925 р. – зафіксовано на фотографіях юних 
конструкторів з авіамоделями та їх ви пробування 
на аеродромі заводу РВЗ-662.

Унікальні фотографії цього періоду збері гаю-
ться у деяких особових фондах. Це – групові 
знім ки членів АНТТ КПІ: іні ціатор запроваджен-
ня в КПІ авіаспеціалізаці, ректор В. Ф. Бобров 
серед випускників з авіа спеціалізації, професорів 
та викладачів інституту, серед яких і єдина жінка 
Безпахотна, – біля авієтки «КПІР-5» (1926); (актив 
товариства (квітень 1925 р.) з поіменним спис-
ком усіх присутніх, що збільшує інформаційну 
цінність документів63.

Фотографії О. М. Граціанського – Героя Ра дян-
ського Союзу, льотчика-випробувача, випускни ка 
КПІ з авіаспеціалізації 1928 р. – в його особово-
му фонді охоплюють студентські роки, зокре-
ма, участь у всесоюзних планерних змаганнях 

у Криму, й період творчості – під час роботи на 
Харківському та Київському авіазаводах. Зокрема, 
маловідомою є фотографія О. М. Граціанського 
поруч із навчально-спортивним літаком власної 
конструкції (1931)64.

Найменше виявлено фотодокументів про іс-
то рію функціонування авіафакультету при КМБІ 
(1932–1933). Це – фо тографії легкого швидкісно-
го судна, що пе  ревозив пасажирів по Дніпру – 
глісера «Авія фак», зібраного студентами в 1932 р. 
з деталей, виготовлених на Київському авізаводі 
№ 43 («АВІАНТ»)65. Можливо, в майбутньо му 
дослід ни кам пощастить значно розширити і до-
пов нити джерельну базу з цієї проблеми.

Отже, можемо з певними застереженнями 
конс татувати, що фотодокументи з історії пи тан ня 
здебільшого хоч і охоплюють багато по дій, проте 
залишається чимало «білих плям», особ ливо щодо 
періодів Першої світової війни та Ук раїнської 
національної революції. Перед дослід никами 
ще є широке коло для пошуку, адже відтворення 
повної картини подій майже столітньої давнини 
відкриє можливість незаанґажовано висвітлити 
ще одну сторінку вітчизняної історії.

Найменшу групу джерел складають кіно до-
кументи. Хронологічно вони охоплюють неве-
ликий проміжок часу – всього лише три роки 
(1927–1930). Головною специфікою всіх цих кі-
но документів є відсутність синхронного записан-
ного звуку й наявність титрів. Це – кінохроніка, 
відзнята операторами Всеукраїнського фото кі-
но управління (ВУФКУ). Для історії збережено 
кінокадри з ІІІ–ІV всесоюзних планерних зма-
гань у Коктебелі (Крим) в 1927 р., у яких брали 
участь і студенти КПІ66.

Унікальними є зйомки випробувань авієтки 
«КПІР-5» – одномісного аероплана невеликих 
розмірів із двигуном потужністю до 30 к. с. 
кон ст рукції студентів КПІ Д. Л. Томашевича та 
К. М. Яковчука67.

Опосередковано кінодокументами з історії 
пи тання теми є зафіксований на кіноплівці лі-
так «К-5», зібраний за 12 днів у 1929 р. на 
Хар ків ському авіаційному заводі; головним 
кон с т руктором літака був К. О. Калінін, теж 
при сутній у кадрі68. В 1930 р. останній у рамках 
агі таційного польоту по Україні на літаку «К-5»-
«Ста лін» прилетів до Києва, приземлив шись на 
аерод ромі Пост-Волинський, що за фік сували кі-
нохронікери69.

Ці кінокадри є єди ни ми в Украї ні, на яких 
при сутній таланови тий авіаконструк тор, до ре чі, 
єдиний з усіх репресованих радян ських авіа кон-
струк торів, кого розстріляли (1938).
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Територіально за межі нашого дослідження 
виходять кінодокументи дорадянського періоду, 
на яких зафіксовано показові польоти перших 
авіаторів в Україні (точні час і місце невідомі)70 
та демонстраційні польоти пілота-авіатора 
С. І. Уточ кіна 30 квітня 1911 р. в м. Кишинів71.

Щоправда, у автора статті є відомості про те, 
що наприкінці 1909 р. невідомий кінооператор 
здійснював на Пост-Волинському у Києві 
зйом ку польотів планера конструкції викла-
дача теоретичної механіки професора КПІ 
М. Б. Делоне. Керував планером його син Борис 
Делоне. Політ тривав при сильному вітрі, че-
рез що планер розбився, а пілот зламав ногу. 
Діапозитиви із зображенням польоту одягнено-
го в гімназичну куртку Б. Делоне зберігаються 
в Центральному будинку авіації та космонавтики 
(м. Москва)72. Також фотографії польоту планера 
вміщено в брошурі М. Б. Делоне – популярному 
свого часу посібнику для планеристів-любителів 
Російської імперії73. Ймовірно, що діапозитиви 
зроблено з цієї, поки що невідомої нам кіноплів-
ки, яка, можливо, вціліла. Таким чином, коло для 
пошуку раніше невідомих кінодокументів з іс-
торії авіації в Україні розширюється.

Безумовно, проведений нами аналіз архівних 
джерел може претендувати на повноту охоплен-
ня лише певною мірою. Перспективними щодо 
подальшого встановлення, доповнення й уточ-
нення багатьох аспектів історії авіаційного нау-
кового напрямку в КПІ, його зв’язків з іншими 
ВНЗ та підприємствами в цій галузі техніки, 
залишаються виявлення і залучення до науко-
вого обігу джерел з архівів інших країн, на-
самперед, Росії (Державного архіву Російської 
Федерації, Російського державного історичного 
архіву, Російського державного військово-істо-
ричного архіву, Російського державного архіву 
кінофотодокументів тощо). В основному це 
сто сується фото- і кінодокументів, що складає 
най більш проблемну ланку в загальній картині. 
Не обхідно з’ясувати питання еволюції ставлен-
ня до діячів цієї галузі техніки з боку владних 
структур у різні часи – від пильного нагляду за 
першими авіаконструкторами до усвідомлення 
необхідності будування авіаційної техніки, 
аеродромів, ремонтних баз та відкриття науково-
дослідних і навчальних установ для з підготовки 
особового складу – власне того, що є складовими 
сучасної авіації. Загалом же відтворення історії 
авіаційного наукового напрямку в Національно-
му технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут», студенти й викладачі 
якого стояли біля витоків створення авіаційної 

промисловості України й СРСР, допоможуть на-
писати ще одну сторінку історії авіаційної історії 
держави, в якій функціонує повний цикл ви-
робництва літаків і яка є потужним гравцем на 
світовому авіаційному ринку.
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Діяльність Головного управління у справах 
друку (Головліт, пізніше ГУОТ) в Україні три-
валий час залишилася однією із закритих тем 
для дослідників. В історичній науці окремі її 
аспекти (здебільшого 20–30-ті роки) розгляда-
лися в публікаціях С. Білоконя, В. Погрібняка, 
Ю. Шаповала, В. Очеретянка, О. Федотової, 
С. Костилєвої та ін.1

Джерельну базу нашої розвідки склали за-
конодавчі й нормативні документи органів цен-
зури, зокрема, Головного управління у справах 
друку при НКО УСРР, що зберігаються у фон-
дах Центрального державного архіву ви щих 
органів влади та управління України, а також 
опуб ліковані джерела.

Головне управління у справах друку при НКО 
створено згідно з постановою Ради Народних ко-
місарів УСРР від 11 серпня 1922 р. У Положенні 
про Головліт чітко окреслювалися обов’язки 
і функції, які покладалися на нього, й зазначала-
ся мета його створення – об’єднання всіх видів 
цензури друкованих видань. В його обов’язки 
входило: 

1) попередній перегляд усіх призначених до 
друку творів (як рукописів, так і друкованих), 
періодичних і неперіодичних видань, знімків, 
ма люнків, карт; 

2) надання дозволів на право видання окре-
мих творів; 

3) складання списків літературних видань, за-
боронених до продажу і поширення; 

4) видання правил, розпоряджень та інструк-
цій у справах друку, обов’язкових для виконан-
ня органами друку, видавництвами, друкарнями, 
бібліотеками і книжковими магази нами2.

Із утвердженням радянської влади органи 
цензури теж зміцнювали свої позиції. Ця за-
кономірність прослідковувалася особливо чітко 

в період правління Й. Сталіна. Після його смерті 
та зміни деяких методів правління в Радянському 
Союзі відбулося певне послаблення у системі ор-
ганів політико-ідеологічного контролю.

Головне управління у справах друку УРСР 
скла далося з центрального апарату, який зна хо-
див ся у м. Києві, та обласних управлінь (обл-
літів). В обов’язки центрального апарату вхо дило: 
напрацювання нормативної бази до ку ментів, 
контроль за роботою обласних уп рав лінь, методична 
та практична допомога ос таннім. Облліти були 
контролюючими ор га нами на місцях і діяли у кожній 
області. На по чат ку 50-х років їх налічувалося 
25: Він ниць кий, Ворошиловградський, Волин-
ський, Дніп ропетровський, Дрогобицький, Жи -
то мир ський, Закарпатський, Запорізький, Кі ро-
во градський, Київський, Кримський, Львів ський, 
Миколаївський, Одеський, Полтавський, Рів-
ненський, Сталінський, Станіславський, Сум-
ський, Тернопільський, Харківський, Хер сон ський, 
Хмельницький, Чернівецький, Чер ні гів ський3. 
1 ве ресня 1954 р. Київський облліт лік ві довано 
і за мість нього створено Київський пункт при 
Головліті УРСР4. У 1961 р. Сталінський обл літ 
перейменовано на Донецький (згідно з рі шен-
ням ХХІІ з’їзду КПРС про перейменування біль-
шості об’єктів, які носили ім’я Сталіна). 1962 р. 
Станіславський облліт змінив назву на Іва но-
Франківський.

Кожний облліт у штатному розкладі мав від 
5 до 20 штатних і близько 50 позаштатних пра-
цівників, залежно від кількості населення об ласті. 
Проте починаючи з 1953 р. загальна кіль кість 
штатних працівників обллітів змен шу ва лася.

Наприклад, станом на 1 січня 1953 р. во-
на становила 392 чол.5, на 1 січня 1958 р. – 
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279 чол., а на 1 січня 1972 – 253 чол.6 Тобто, 
спостерігалося скорочення апарату по лі тико-
ідеологічного контролю, але разом з цим від бу-
валося збільшення навантаження на пра ців ників 
органів цензури.

В обов’язки ке рів ника обл літу входило здійс-
нення контролю за облас ними газетами та ра-
діомовленням, ве дення об лі ку в порядку наступ-
ного контролю всієї дру ко ваної продукції, що 
ви давалася в об ласті, перевірка виконання по-
лі графічними під при ємствами наказу про над-
си лання обов’яз ко вих примірників, укомп лек-
тування районів цен зо ра ми. Він звітувався про 
свою роботу перед Го ловлітом УРСР та об ко мом 
КПУ.

Облліт мав спеціальну форму обліку роботи 
з рецензування преси: паспорт газети, щоденне 
зведене донесення відділу попереднього конт-
ролю, щоденне зведене донесення відділу на-
ступ ного контролю, зведене донесення цензора 
попереднього контролю, зведене доне сення цен-
зора наступного контролю7. На кожне порушення 
у друці складалася картка наступного контролю 
в 3-х примірниках (один із них залишався в спра-
ві облліту, два надсилали в Головліт УРСР).

У центральному ж апараті Головліту УРСР 
щорічно збільшувалася кількість працівників. 
У 1950 р. його штат налічував 41 чол. з місячним 
фондом заробітної плати 37886 крб. Адміністрація: 
керівник (К. Ф. Полоннік) та 2 заступники 
(Є. Г. Бар ланицький, З. Ф. Бердичевський), керів-
ни ки чотирьох відділів – попереднього контро-
лю, наступного контролю, контролю іноземної 
літератури та планово-фінансовий, керівник спе-
ціальної частини; 22 цензори та технічний пер-
сонал8.

Наказом № 944 уповноваженого РНК СРСР 
по охороні військових таємниць у друці і на-
чальника Головліту СРСР М. Садчикова ке-
рівником Головліту Української РСР призначено 
К. Ф. Полонніка з 15 жовтня 1945 р.9 З 24 верес-
ня 1959 р. його начальником став М. Поздняков, 
який виконував свої обов’язки з невеликими 
перервами аж до 1978 р. 20 листопада 1978 р. 
начальником Головного управління з охорони 
дер жавних таємниць у друці УРСР став Л. Д. Со-
лодовнік. У грудні 1991 р. на цю посаду призна-
чено М. Я. Онуфрійчука, який був останнім ке-
рівником цього органу політико-ідеологічного 
контролю в УРСР.

Посада цензора в Радянському Союзі була до-
сить прибуткова та престижна. Заробітна плата 
у цензора на початку 1950-х років сягала в се-
редньому 800 крб. Керівник облліту отримував 

1250 крб. (плюс 500 крб. надбавка за добросовіс-
не виконання роботи), тож у цілому – близько 
1800 крб. Для порівняння: середня заробітна пла-
та в цей час становила 500–600 крб. Шкільні вчи-
телі отримували 400 крб., інженери – від 900 до 
1200 крб. Цензори, які використовували у своїй 
роботі іноземні мови отримували надбавку до 
заробітної плати: за середнє знання однієї мови 
+5%; за добре знання однієї мови +10%; за знан-
ня декількох мов – до 20%. Ці відсоткові надбав-
ки запроваджено ще 1 січня 1940 р. для Головліту 
СРСР та для республіканських Головлітів10. 
Цензорів із відділу іноземної літератури направ-
ляли на курси вивчення іноземних мов, зокрема 
з англійської і німецької. Ці курси були строком на 
1 рік по 16 академічних годин у місяць і оплачу-
вались Головлітом УРСР11. Мовна проблема тоді 
серед цензорів стояла досить гостро. Особливо 
не вистачало цензорів зі знанням іноземних мов 
у західних областях, оскільки тоді там перева-
жала література чеською, угорською, німецькою 
і польською мовами.

Проте окрім високої заробітної плати цензо-
ри не мали ніяких соціальних пільг. На нараді 
пра цівників цензури, яка проходила 4–6 берез-
ня 1969 р. порушувалось питання про те, що 
не виділяються бюджетні кошти на премії пра-
цівникам системи політико-ідеологічного конт-
ролю та не виплачують надбавку за вислугу 
років, навіть не нагороджують почесними грамо-
тами за сумлінну працю. Після цієї наради почали 
з’являтися накази про преміювання (в середньо-
му один раз у квартал) та про нагородження гра-
мотами. Указами Президії Верховної Ради СРСР 
почали нагороджувати працівників цензури ор-
деном Трудового Червоного прапора12, орденом 
«Знак Пошани», медалями «За трудову доблесть» 
та «За трудову відзнаку». До 50-ти річчя створен-
ня Головного управління 1972 р. було присвоєно 
керівникам та співробітникам органів цензу-
ри почесні звання Заслуженого діяча культури 
союзної республіки та Заслуженого працівника 
культури союзної республіки.

Проте офіційний установчий документ про 
преміювання та нагородження прийнято на 
Колегії Головліту УРСР 14 травня 1987 р. Він мав 
назву «Система мо рального і матеріального сти-
мулювання ефек тивної праці і заходів, спрямова-
них на під ви щен ня відповідальності працівників 
органів Го ловліту УРСР за виконання ними 
своїх службо вих обов’язків». Положення про 
преміювання спів робітників центрального апа-
рату Головліту УРСР затверджено в 1989 р., де 
обумовлювалися основні умови надання премії 
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та її розміри, причини позбавлення та знижен-
ня премії. Постановою Ради Міністрів УРСР від 
11 листопада 1953 р. № 2374 «Про виділення з 
системи Міністерства внутрішніх справ УРСР 
органів по охороні військових і державних таєм-
ниць у пре сі» Головне управління у справах лі-
те ратури і ви давництв при Раді Міністрів УРСР 
бу ло пере йме новано на Головне Управління по 
охо роні вій ськових і державних таємниць у пресі 
при Ра ді Міністрів УРСР13. Форма роботи, пра-
ва і обов’язки працівників цензури залишалися 
ана логічними. Проте, для нової назви необхідно 
бу ло підвести і новий зміст, який розробила Рада 
Міністрів СРСР.

Про нову структуру і штатні посади йш-
лось у постанові Ради Міністрів СРСР № 387 
від 8 березня 1954 р. за підписом Г. Маленкова, 
згідно якої керівники Головних управлінь і Уп-
равлінь по охороні військових і державних таєм-
ниць у пресі при Радах Міністрів союзних і ав-
тономних республік та виконкомах крайових 
і обласних Рад депутатів трудящих за посадо-
вими окладами прирівнювалися відповідно до 
міністрів непромислових міністерств союзних 
і автономних республік та до керівників непро-
мислових відділів виконкомів крайових і облас-
них Рад депутатів трудящих. Проте заробітна 
плата встановлювалася на 15% нижчою, ніж 
у мі ністерствах. Обумовлювалось індивідуальне 
ста новище співробітників управлінь, які пере-
йшли із системи Міністерства внутрішніх справ 
СРСР (за ними залишалась надбавка за вислугу 
років додатково до посадового окладу). За ке-
рівником Головліту СРСР залишалося право 
встановлювати працівникам органів цензури 
персональні оклади розміром до 3000 крб. в мі-
сяць незалежно від посадового окладу, для цього 
йому щомісячно виділялося 85000 крб. Все фі-
нансування Головліту СРСР і його місцевих ор-
ганів відбувалося за рахунок союзного бюджету.

Станом на 1 січня 1960 р. структура Головного 
управління була такою: начальник, заступник, 
3 відділи (попередньої, наступної та іноземної 
цензури), спецчастина, бухгалтерія і господар-
ська частина14.

На початку 1960-х рр. у Головліті та обллітах 
існували довідкові служби для консультативної 
допомоги цензорам. У 1963 р. надіслано лист 
Головліту СРСР «Про подальше вдосконален-
ня довідкових служб головкрайобллітів», в яко-
му йшлося: про обов’язкове анотування статей, 
дозволених міністерствами і відомствами, для 
внесення їх до картотек довідкової служби; про 
необхідність заведення описів у тематичних пап-

ках вирізок із газет і журналів; про внесення до 
картотеки зауважень Головліту СРСР за зведен-
нями цензорських втручань за період з 1 жовтня 
1960 р.; про обов’язкове заведення бланків кар-
ток пояснень Головліту СРСР15. Отже, довідкова 
служба тільки починала розвиватися, однак за 
досить короткий термін вона стала невід’ємною 
частиною апарату і помічником цензора в йо-
го роботі. У 1963 р. розроблено спеціальну 
Інст рукцію про порядок упорядкування, попо-
внення і користування картотеками довідкової 
служ би і покажчика картотек довідкової служ-
би Головліту УРСР для надання допомоги цен-
зорам в їхній практичній роботі. Згідно з нею 
у довідковій службі велися такі картотеки:

1) картотека пояснень до «Перечня сведений 
не подлежащих распостранению» та інших нор-
мативних документів;

2) картотека відкритих діючих та тих, що бу-
дуються, підприємств (підприємства УРСР та ін-
ших союзних республік). Картки були розставле-
ні за профілем, за територією та назвою і номе ром 
підприємства;

3) картотека відкритих науково-дослідних 
за кладів і конструкторських бюро (науково-до-
слід ні інститути, конструкторські бюро, науково-
до слідні станції та лабораторії). Картки були ро-
змі щені за назвою населених пунк тів, де вони 
розташовані та за шефською назвою;

4) картотека відкритих родовищ корисних ко-
палин, поділена на розділи за назвами корисних 
копалин в алфавітному порядку і також за умов-
ним місцезнаходженням родовища;

5) картотека дозволених до публікацій відо-
мостей;

6) картотека з міжнародних питань (держави 
світу, міжнародні організації, питання науково-
технічної, економічної і культурної співпраці). 
На картці кожної держави зазначено характер 
державної влади;

7) картотека лауреатів Державної та Ленінської 
премій (прізвища лауреатів і теми робіт, за які от-
римали премію);

8) картотека порушень цензорських обмежень 
(назва видання, в якому допущено порушення, 
його номер і дата, зміст порушення, прізвища 
цензора і редактора);

9) картотека постанов директивних органів 
(закони СРСР та укази Президій Верховних Рад 
СРСР та УРСР, постанови і розпорядження Ради 
Міністрів СРСР та УРСР, постанови ЦК КПРС 
та ЦК КПУ);

10) картотека видавництв і періодичних ви-
дань (видавництва, журнали, бюлетені, науково-
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технічні збірники і альманахи, республіканські, 
обласні, міські, зональні молодіжні, багатотиражні 
газети та газети виробничих колгоспно-радгосп-
них управлінь). 

Підставою для включення відповідних даних 
до картотеки були такі документи і матеріали: 
опубліковані у відкритому друці офіційні мате-
ріали; документи Головліту СРСР (циркуляри, 
накази, листи, матеріали інформаційного харак-
теру, надруковані в «Бюлетені Головліту СРСР»); 
документи обллітів; накази в періодичних видан-
нях; дозволи міністерств і відомств за умовними 
розділами «Перечня»; повідомлення статистич-
них управлінь про підсумки виконання планів 
розвитку народного господарства.

Джерелами поповнення картотек довідкової 
служби були такі офіційні видання: газети «Прав-
да» та «Известия», стенографічні звіти з’їздів 
та пленумів КПРС і КПУ, сесій Верховної Ради 
СРСР та Верховної Ради УРСР, збірники по-
станов Ради Міністрів СРСР та УРСР, офіційні 
повідомлення статистичних управлінь, відомості 
з газет «Красная звез да», «Экономическая газе-
та», журналів «Нау ка и жизнь», «Знание – сила» 
і «Огонек». Довід кова служба поповнювалася та-
кож за рахунок мате ріалів, які надавалися цензо-
рами Головліту УРСР.

Довідки, які видавала довідкова служба Го-
лов літу УРСР, були виписані лише на основі ма-
теріалів карток і офіційних довідкових видань, 
не могли виходити за межі тих даних, які були 
за фіксовані в картотеках. Кожна видана довід ка 
фіксувалася у відповідному журналі16.

З 1967 р. довідкова служба почала функ ціо-
ну вати як самостійний відділ та інтенсивно на-
рощувати інформаційний потенціал. На кінець 
1970 р. картотеки довідкових служб обллітів 
збіль шилися на 42242 нові картки і склали су-
марно картотеку із 237276 карток. Разом з по-
повненням картотек відбувалось і вилучення 
застарілих відомостей. Було вилучено 27 785 
карток із застарілою інформацією. У 1970 р. до-
відкова служба Головного управління видала 
близько 18 000 фіксованих довідок, а служби 
обл літів – 7 37017.

Для поліпшення роботи органів політико-
ідео  логічного контролю відбувалось постійне 
вдос  коналення системи цензури, збільшувалась 
кількість працівників, змінювались обов’язки та 
правила роботи. У 1967 р. структура Головліту і об-
сяг роботи відділів були на значно вищому рівні, 
порівняно з попередніми роками. Налічувалося 4 
відділи, довідкова служба, спецчастина, бух гал-
терія та адміністративно-господарська частина 

(колишній відділ по господарському та канце-
лярському обслуговуванню)18.

У 1966 р., щоб остаточно вилучити слово 
«цензор» із обігу, всі посади цензорів було пере-
йменовано на редактор. При цьому збільшилось 
навантаження на кожний відділ. Якщо раніше 
певний відділ займався лише визначеним видом 
цензурування: попереднім чи наступним, то те-
пер поділ відбувався всередині самого відділу. За 
кожним відділом закріплювалися засоби масової 
інформації, які піддавали і попередньому, і на-
ступному контролю. 

За першим відділом було закріплено 13 рес-
публіканських газет, філії союзного видавницт-
ва «Статистика», 2 видавничих і 7 редакційних 
відділів, а також головна редакція «Української 
радянської енциклопедії», 48 журналів, 16 нау-
ково-технічних збірників, 3 республіканські кі-
но студії, матеріали естради, цирку і театрів, 
уся поліграфічна продукція, що виготовлялася 
в Києві, а також експозиції Виставки передо-
вого досвіду в народному господарстві УРСР. 
Контроль сконцентровувався у 5 редакторських 
групах, на які було поділено відділ. За кожною 
групою, а всередині групи за кож ним редактором, 
закріплювалися певні об’єк ти контролю з ура-
хуванням досвіду та ін ди ві дуальної підготовки 
кожного спеціаліста. 

Ос нов ною ді лянкою наглядової роботи дру-
гого відділу були 14 республіканських газет, дві 
обласні, одна міська, 13 багатотиражних, 10 жур-
налів, матеріали РАТАУ, республіканського ра-
діо і телебачення, видавництво «Урожай», дріб-
нодрукована продукція і календарі видавницт ва 
«Радянська Україна». 

Четвертий відділ конт ро лював 13 газет, ма-
те ріали видавництва «Рек лама» и «Внеш не тор-
гиздат», матеріали тех ніч ної ін фор ма ції мі ніс-
терств і відомств, тексти до по ві дей, авторефера тів, 
службових матеріалів, дріб нодрукованої продук ції 
та ма те ріалів, призна чених для вивезення за кор-
дон. Окрім цього, 57 багатотиражних і 24 районних 
газет, вся дріб нодрукована продукція і службові 
матеріали, які видавалися в Києві й області, про-
ходили у відділі наступний контроль19.

Матеріали закріплювалися за відділом на 
один рік, щороку кожен відділ отримував різні 
видання. Це зобов’язувало цензора мати високу 
відповідальність та глибокі знання всіх списків 
заборонених відомостей та наказів Головліту 
СРСР.

Оскільки навантаження на цензорів з кожним 
роком ставали більшими, через заснування но-
вих газет та журналів, у 1969 р. в Головліті УРСР 
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створено додатковий відділ (5-й) в кількості 
5 чол.20 У листопаді 1977 р. із штатного розкла-
ду виключено спецчастину (секретну частину). 
У 1978 р. у штатному розкладі з’явився 6 відділ21. 
Секретну частину реорганізовано в перший від-
діл. Документи останнього поділялися на дві 
категорії: цілком таємні й таємні, доступ до них 
мали лише певні працівники відділу. На почат-
ку 1980-х рр. з’явилася нові посади – інспектор 
з основній діяльності та старший інспектор 
з ос новній діяльності, які входили до розряду 
керівників. 

Діяльність Головліту 1970–1980 рр. можна 
розглядати як один із елементів механізму галь-
мування, який намагався зберегти свій стиль 
офіційної культури та інформаційного середо-
вища. Уточнення функцій і завдань органів цен-
зури, відображених у положенні Ради Міністрів 
СРСР про Головліт від 19 листопада 1974 р. мало 
явно демонстраційний характер і не вносило 
нічого принципово нового. Функції були такими 
самими як і раніше, Головліт залишався союзно-
республіканським органом, який користувався 
правами державного комітету22.

Знадобилося понад 50 років для налагоджен-
ня чіткого функціонування механізму цензури: 
якраз у 1980-х роках було остаточно сформовано 
систему роботи Головліту УРСР: 

– перший відділ – здійснення секретного 
діловод ства;

– другий відділ – наступний контроль науково-
технічних видань;

– третій відділ – контроль засобів масової 
інформації; 

– четвертий відділ – контроль ма те ріалів, що 
вивозять за кордон та контроль за дотриманням 
порядку зберігання і використання іноземної 
літератури; 

– п’ятий відділ – контроль суспільно-політич-
ної і художньої літератури та кі нопродукції;

шостий відділ – контроль дія ль ності обласних 
управлінь. 

Проте вже через сім ро ків робота органів 
цензури Радянського Союзу по чала повністю 
змінюватися: було знято ряд об межень на друк, 
багато видань звільнялись від попереднього кон-
тролю, починалась доба «гласності».

26 травня 1988 р. Колегія Головліту СРСР 
прий няла постанову «Про роботу Головного 
уп рав ління України в умовах перебудови». Це 
і був початок кінця діяльності одного з най-
могутніших наглядових органів влади в Ра дян-
ському Союзі та в Україні. Почався процес роз-
ширення демократизації і утвердження гласності. 

Всі питання виносилися на загальні обговорен-
ня, постійно працівники інформувалися про 
по лі тичні події в країні. З прийняттям «За ко ну 
СРСР про друк та інші засоби масової ін фор-
мації» суттєво змінювалися функції і завдання 
ор ганів Головного управління (на той час мав 
наз ву ГУОТ – Головне управління по охороні 
таємниць). Згідно з новим законом основним 
завданням став не контроль, а консультацій по-
слуги поліграфічним підприємствам, видавницт-
вам та засобам масової інформації. Попередній 
контроль було фактично скасовано і залишився 
лише у випадках підписання договорів про на-
дання послуг спецредагування різних матеріалів, 
запроваджувався так званий госпрозрахунок. 
Відтепер органи цензури самі повинні були собі 
шукати поле діяльності, оскільки більшість га-
зет, журналів та видавництв не заключали з 
ними договори з редагування – не хотіли плати-
ти кошти за заборону друку власних матеріалів. 
Це значно ускладнило роботу органам політико-
ідеологічного контролю. Чисельність колективу 
Головного управління у 1990 р. скоротилася на 
10 чоловік із ліквідацією одного відділу (обласні 
управління зменшилися на 33 працівники), згідно 
з штатним розкладом 1990 р. ГУОТ налічував 
68 працівників (5 відділів: перший – секретний, 
другий та третій – самостійні відділи, четвер-
тий – загальний відділ, п’ятий – відділ місцевих 
органів)23. 1988–1991 рр. відзначилися різким 
зниженням кількості працівників центральних 
органів цензури (38 одиниць, 49%). Проте об-
сяг роботи, виконуваної ГУОТ за ці роки зріс у 
зв’язку із заснуванням великої кількості нових 
газет і журналів. Тільки в Києві у 1991 р. було 
зареєстровано понад 200 газет і журналів. Окрім 
цього збільшився потік бандеролей і посилок че-
рез міжнародний поштамт майже у 3 рази, що ви-
магало консолідації діяльності всіх працівників, 
які залишилися охороняти державні таємниці.

У грудні 1991 р. Рада Міністрів УРСР затверди-
ла Тимчасове положення про Головне управління 
по охороні державних таємниць у пресі та інших 
засобах масової інформації при Раді Міністрів 
УРСР (ГУОТ)24. Попереднє положення, прийня-
те у лютому 1975 р., втратило свою чинність. 
Згідно з новим тимчасовим положенням основ-
ними функціями ГУОТу були: організація і вдо-
сконалення єдиної системи охорони державних 
таємниць; координація діяльності міністерств, 
відомств та організацій з питань охорони дер-
жавних таємниць; розгляд, з дотриманням конс-
ти туційних норм і міжнародних зобов’язань 
СРСР, матеріалів, які вивозилися за кордон з ме-
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тою виявлення в них свідчень, заборонених до 
опублікування; вибіркова перевірка матеріалів 
друкованих та інших засобів масової інформації 
після виходу їх у світ та повідомлення керівників 
відповідних міністерств, відомств, організацій 
про встановлені факти порушення; контроль 
іно земних видань, які надходили по відкритих 
пош тових каналах, аудіо та аудіовізуальних 
матеріалів. Тобто, його функції та обов’язки були 
докорінно змінені, контроль майже повністю 
зникав і поширювався лише на відносини з іно-
зем ними країнами. Проте перехід від контро-
люючого до консультуючого органу, відкритість 
рішень і постанов ГУОТу, відхід від політичної 
цензури не змогли зберегти його існування. 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 лис топада 1992 р. № 616 «Про зміну в сис-
темі органів державної виконавчої влади під-
відомчих Кабінету Міністрів України» ГУОТ 
було реорганізовано в Державний комітет Ук-
раїни по охороні державних таємниць та інших 
засобів масової інформації25. Та й з такою назвою 
він проіснував недовго. 18 листопада 1994 р. ука-
зом Президента України № 689/94 його було лік-
відовано і створено Міністерство України у спра-
вах преси та інформації.

Таким чином, у 1940–1950-ті роки в Україні 
та Радянському Союзі було остаточно сформова-
но та врегульовано систему органів цензури, яка 
фактично повністю охопила діяльність засобів 
масової інформації, видавництв, установ та ор-
ганізацій, активно боролася з інакомисленням 
та проникненням відомостей з іноземних країн, 
не вигідних для керівної верхівки Радянського 
Союзу. Було штучно створено герметичний кор-
дон від більшої частини світової культури, що не 
могло не відобразитись на науковому та культур-
ному житті України.
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Для з’ясування обсягів, форм і методів роботи 
губернської межової служби Півдня України важ-
ливе значення має дослідження її планово-звіт-
ної документації з початку її діяльності у 1760-х 
роках до остаточного становлення у 1830-х ро-
ках. Різне історичне минуле складових час тин 
південноукраїнського регіону, порівняно піз нє 
входження їх до складу Російської ім перії, часті 
адміністративно-територіальні ре фор ми другої 
половини XVIIІ ст. призвели до неодноразових 
реформувань губернської межо вої служби. То-
му це поняття є об’єднуючим для ме жових ус-
та нов різного формату, спільним для яких бу ло 
підпорядкування намісницькому/гу берн ському 
правлінню та виконання межових дій за рі-
шен нями судово-адміністративних установ. Це 
прин ципово відрізняло їх від межових контор, 
тим часово створених у 1766 р. виключно для 
проведення генерального розме жу вання зе-
мель імперії та підпорядкованих напряму Ме-
жовій експедиції (з 1794 р. Межовому де пар та-
менту) Сенату. в новітній історіографії пи тан ня 
діяльності губернської межової служби Ро сій ської 
імперії практично не розроблено досі, ос нов-
ни ми залишаються дослідження ХІХ – по чатку 
ХХ ст. практиків і теоретиків межової спра-
ви В. С. Алєєва1, І. Є. Германа2, П. В. Дензіна3, 
П. І. Іванова4, С. П.  Кавеліна5, С. Д. Рудіна6.

Еволюція губернської межової служби Півдня 
України з початку її створення відбувалася та-
ким чином: Новоросійська межова експедиція 
(серед. 1760-х–1784), катеринославський гу-
берн ський і повітові землеміри (1784–1792), 
Ка те рино славська межова експедиція (1792–
1797), вознесенський губернський і повітові 
зем леміри (1795–1796), Вознесенська межова 
екс педиція (1796–1797), новоросійський гу-
берн ський і повітові землеміри (1797–1802), 
хер сонські, катеринославські і таврійські гу-
бер нські та повітові землеміри (з 1803). Гу-
берн ська межова служба аж до 1828 р. не мала 
влас них нормативних актів, а тому керувалася 
законодавством, розробленим для межових кон-

тор – як у проведенні власне межових робіт, так 
і у здійсненні діловодства.

Ступінь збереженості планово-звітної до-
ку мен тації південноукраїнських межових ус-
та нов, як і їхнього діловодства в цілому, є дуже 
не рівномірним. Архівні установи України дуже 
по ст раждали під час суспільних потрясінь і во-
єн першої пол. ХХ ст. Протягом Другої світової 
війни практично повністю було знищено ве ли-
чезні архіви Катеринославської межової екс-
педиції та межової контори7. У складі фонду 
Хер сонської губернської креслярні втрачено 
знач ний масив найдавніших документів межових 
ус танов8. Та попри втрати саме цей фонд нині 
ста новить найповніше зібрання документів ме-
жових установ Півдня України кін. XVIIІ – поч. 
ХХ ст. Отже, документи Новоросійської ме-
жової експедиції збереглися фрагментарно і сто-
су ються здебільшого відведення земель; архів 
ме жової служби Вознесенського намісництва 
пред ставлений досить повно; найповніше збе-
рег лися документи губернських і повітових 
зем лемірів Херсонської губернії, однак і ці зі-
бран ня мають суттєві прогалини. Залишки ар-
хівів Катеринославської межової експедиції 
зна ходяться у фондах Херсонської губернської 
крес лярні та Катеринославської межової контори, 
що зберігаються відповідно у державних архівах 
Хер сонської та Дніпропетровської областей.

У перші роки існування Новоросійської межо-
вої експедиції її землеміри та межувальники∗ 
зай малися переважно первинним описуванням, 
відведенням і відмежуванням земель, складанням 
перших карт і планів. Із 1764 р. по 1775 р. у Но-
воросійській губернії було роздано 477 дач9. 
Перший з відомих на сьогодні робочих планів 
землемірів Півдня України якраз і стосувався 
відведення землі військовим чинам – це відомість 
про справи, доручені Єлисаветградською пові то-
вою канцелярією землеміру капітану Івану Фе-
дорову на жовтень-грудень 1769 р.10

* Посада межувальника на Півдні України існувала до 
лік відації у 1784 р. Новоросійської межової експедиції.

В статье на основании сохранившихся документов реконструировано виды планов и отчетов губернской 
межовой службы Юга Украины (конец XVIII – начало ХІХ в.).

Ключевые слова: Юг Украины, межовая служба, планово-отчетные документы, конец XVIII – начало 
ХІХ в.

In the article on the basis of the stored documents the types of plans and reports of province boundary service of 
the South of Ukraine are restored, its nature, contents and evolution is exposed (the end of 18th – the beginning of the 
19th century).

Key words: the South of Ukraine, boundary service, planned current document, the end of 18th – the beginning of 
the 19th century.
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З 1775 р. роботи межовим чинам значно до-
да лося. По-перше, створювалася Азовська гу-
бернія, з якою треба було визначити і провести 
спіль ний кордон, а по-друге, у зв’язку з появою 
«Установлення для управління губерній Все ро-
сійської імперії»11 реформувалася система ад мі-
ністративно-територіального поділу, а саме ска-
совувалися провінції й запроваджувався поділ 
на повіти, що теж вимагало проведення нових 
кордонів. У зв’язку з наявністю таких масштабних 
завдань складання будь-яких чітких довгостро-
кових робочих планів не лише було неможли-
вим, але й не мало сенсу. Про особливості того-
часного планування межових робіт свідчать дані 
зі збережених журналів реєстрації вхідної та 
вихідної кореспонденції Новоросійської межової 
експедиції за 1778 р. Межова експедиція, отри-
мавши укази губернської канцелярії, складала 
відповідно до них план роботи на рік і подавала 
його на затвердження канцелярії. Причому ха-
рактер роботи як у планах, так і у звітах окрес-
лювався найзагальнішим чином. Так, план на 
1778 р. виглядав приблизно так: відрядити вісь-
мох межувальників на описування повітів і роз-
дачу земель, послати по одному межувальнику 
в села Болгарського і Молдавського полків для 
їхнього розмежування, послати надійного межу-
вальника до губернського комісара на описуван ня 
новоросійсько-азовського кордону і т. п.12 Від по-
відно й звіт експедиції за 1777 р. мав такий ви-
гляд: такі-то землеміри й межувальники опису-
вали такі-то повіти, а троє працівників уже три 
ро ки перебувають «в особливому відрядженні», 
а один знаходиться «в якійсь комісії» в Азовській 
губернії, а той «зайнятий щогодинним вироб-
ництвом карт і планів», а цей хворіє…13

Землеміри й межувальники отримували від 
межової експедиції свої робочі плани у вигляді 
ордерів. Їх можна поділити на дві групи: 1) за-
гальні, тобто пов’язані з виконанням тривалих 
стратегічних завдань, як-от зйомка повітових 
планів, 2) конкретні, що охоплювали лише най-
ближчий час і стосувалися переважно відведення 
земель на певній території. 

Ордери першої групи, окрім власне завдання, 
могли містити чимало інструктивного матеріалу: 
як уніфікувати масштабні шкали, що позначати 
на планах та включати в економічні примітки, як 
поводитися з місцевим населенням тощо14. Отже, 
через подібні документи межова експедиція знай-
омила своїх працівників з чинним межовим за-
конодавством, а саме Землемірною та Межовою 
інструкціями та «Настановою землемірам до 
дер жавного земель розмежування» 1766 р.

Межові експедиції, а пізніше губернські зем-
ле міри, отримуючи завдання та клопотання від 
різ номанітних присутственних місць (приписи 
губернатора, укази губернського правління, від-
но шення повітових і земських судів, міських по-
ліцій тощо), сортували їх і розсилали повітовим 
зем лемірам приписи щодо виконання конкрет-
них завдань. При здійсненні їх належало суворо 
дотримуватися черговості. Оскільки землеміри 
були «коронними чиновниками» – тобто слу-
жили державі, то насамперед мали виконувати 
справи, пов’язані з казенними інтересами, а вже 
потім займатися межовими роботами на при-
ватних землях. Однак це правило, незважаючи 
на періодичні нагадування, часто порушувало ся. 
У 1828 р. херсонський губернський землемір, пе-
реглянувши звіти підлеглих, констатував, що «…
часто справам приватним надається перевага пе-
ред казенними»15. До цього аналізу спричинився 
указ губернського правління, котрий у свою чер-
гу став реакцією на невдоволення імператора – 
Микола І якось переглядав місячну відомість 
про виконання власних повелінь по Міністерству 
юстиції і не знайшов у ній відміток стосовно ви-
конання16. В результаті по всій вертикалі було 
наголошено на необхідність невідкладного вико-
нання указів Сенату і міністерств. Для землемірів 
це означало виконання столичних наказів протя-
гом місячного строку, плюс запровадження окре-
мих зошитів для їхньої реєстрації17.

Початок систематичному річному плануван-
ню роботи було покладено «Настановою губерн-
ським і повітовим землемірам», затвердженою 
імператором 31 липня 1828 р. Про це йшлося 
у параграфі 6: «Губернський землемір щорічно 
після приходу весни, і не пізніше березня місяця, 
здійснює розподіл польових робіт для повітових 
землемірів і разом з тим складає відомість, кому 
яке зроблено ним доручення, по старшинству 
надходження справ»18. Губернське правління ма-
ло невідкладно затвердити цю відомість, щоб 
по вітові землеміри могли не пізніше 15 квітня 
ви їхати на межові роботи19. У перший рік після 
ви ходу «Настанови» Херсонське губернське 
прав ління занадто перестрахувалося, пославши 
річний план на затвердження новоросійському 
генерал-губернатору Михайлу Воронцову. Сам 
план був складений 18 березня, повернувся 
він з Одеси з позитивною резолюцією тільки 
в серпні, а розісланий повітовим землемірам аж 
у вересні 1829 р.20 Проте це був перший і єдиний 
випадок, і в подальшому губернське правління 
хоча й вибивалося з графіку затвердження, але 
не так сильно.
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Включенню в план підлягали, як правило, ли-
ше польові роботи, котрі вимагали виконання 
«в натурі». Однак, туди могли включати і так зва ні 
камеральні, тобто кабінетні, види робіт, виконан-
ня яких вищестоящі установи вимагали негайно – 
наприклад, складання планів міст з історичними 
описами для Межової канцелярії Сенату21. Після 
впровадження такої системи планування на кож-
ного повітового землеміра Херсонської губернії 
в середньому припадало від 10 до 20 польових 
завдань на рік22. Кількість розв’язувальних справ 
різними землемірами могла істотно відрізнятися: 
на когось було заплановано 8, на когось 28. Це 
пояснювалося тим, що губернські землеміри 
розподіляли роботи з урахуванням їх складності, 
обсягів та дальності пересування. Землемірів, 
по чиїх повітах було найбільше завдань, роз-
вантажували шляхом доручення деяких завдань 
землемірам із сусідніх повітів. Також не слід за-
бувати, що плани постійно розросталися за ра-
хунок надходження нових термінових приписів, 
черговість справ подовжувалася й змінювалася, 
тож у підсумку річні звіти співвідносилися з пла-
нами вельми відносно.

Переходячи до розгляду звітних форм, не-
обхідно відзначити, що в межовому законодавстві 
звітності приділялося значно більше уваги, ніж 
плануванню. Історично першою формою, за-
кріпленою в законодавстві часів Катерини ІІ та 
успадкованою від так званої «єлизаветинської» 
«Інструкції межувальникам», були місячні ра-
порти про роботу. У пункті 110 Землемірної 
інструкції від 13 лютого 1766 р. наголошувалося, 
що землеміри мають щомісячно подавати в ме-
жову контору рапорти про кількість «пройдених 
мірою верст»23. Видана у тому ж році Настанова 
Межової експедиції Сенату наводила зразок 
подібного місячного рапорту14. Він мав складати-
ся у табличній формі й містити наступні графи: 
дати виконання роботи; які саме дачі межували-
ся; скільки пройдено верст і сажнів «спеціальною 
межею» та скільки «для намірювання та зняття 
ситуацій»; яку площу виявлено під орними зем-
лями та різними господарськими угіддями; які 
дачі завершено межувати, а які ні із зазначенням 
причини. Під таблицею слід було перелічити 
інші види робіт, акцентуючи увагу на складан-
ня планів та межових книг, а також проставити 
кількість вихідних і святкових днів, і окремо днів, 
коли польова робота припинялася через негоду.

Реконструкція порядку і форм звітності гу-
бернської межової служби на найдавніших ета-
пах наштовхується на обмеженість джерельної 
бази. Збереглися польові журнали землемірів 

і межувальників Новоросійської межової екс-
педиції, в яких вони день у день фіксували свої 
заняття25; вони також повинні були щомісяця 
рапортувати експедиції «про свої успіхи». 
Є свід чення того, що Катеринославська межо-
ва експедиція намагалася запровадити складан-
ня звітів за встановленим зразком, але повітові 
землеміри відмовлялися робити це через зай-
нятість та відсутність власних примірників інст-
рукцій 1766 р.26

Оскільки губернська межова служба безпо се-
ред ньо підпорядковувалася губернському прав-
лін ню, а Межовий департамент Сенату обме-
жу вав ся переважно затвердженням кадрових 
про по зицій цього правління, то відповідальність 
за на лежне виконання межових робіт покладала-
ся на губернських землемірів. Виходячи зі свого 
розуміння необхідності, вони могли впроваджу-
вати власні види і терміни звітності. На почат-
ку 1805 р. перший херсон ський губернський 
землемір Степан Сіврич приписав повітовим 
землемірам із 1 листопада по 1 трав ня звітувати 
про свою роботу щотижня, а з 1 травня по 1 листо-
пада – щомісяця27. Од нак такого графіку дотри-
мувалися не завжди і не всі повітові землеміри; 
їхні звітні періоди ва ріювалися від одного тижня 
до загальної «робо ти в сезон», хоча переважали 
все-таки місячні рапорти.

У 1817 р. херсонським губернським землемі-
ром призначено Павла Гречину, котрий один з не-
багатьох для свого часу здобув професійну освіту 
у Волинській школі землемірів. Протягом свого 
понад десятирічного перебування на цій посаді 
він багато зробив як для зміцнення службової 
дисципліни повітових землемірів взагалі, так 
і для впорядкування їхнього діловодства зокрема. 
Він вимагав через кожні два тижні складати так 
звані журнальні відомості про роботу28. В 1826 р. 
усі повітові землеміри отримали розроблену 
Гречиною форму цієї відомості, яка паралельно 
називалася іноді геодезичним журналом29:

Ця наповнена професійною термінологією 
форма поєднувала в собі елементи як місячного 
рапорту, так і польового журналу генеральних 
землемірів, де вони записували характеристики 
межового ходу, встановлення межових зна ків, 
заяви землевласників тощо. Позначення аст ро ля-
бійних ромбів та перпендикулярів мало на ме ті 
полегшувати губернському землеміру пе ре вірку 
правильності розрахунків земельних площ та 
скла дання планів дач повітовими зем лемірами30. 
Сам Гречина пишався своїм нововведенням і вва-
жав, що його підлеглі стали дис цип лінованішими, 
ніж конторські землеміри. У 1828 р., скаржачись 
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Відомість про заняття N повітового землеміра з … по … число … місяця … року

Рік, 
місяць 
і чис-

ло

Найме-
нування 

днів

Ромб на 
початко-

вому 
пункті

Ромб 
в кінці 
лінії

Довжина 
лінії

Пер-
пен-

дику-
ляри

Відправився з N в N, прибув в N
Викликав повістками повірених від 
сільських громад і понятих
Почав з N-пункту до обходу дачі N 
о … годині N N

На ній повіряв ромб і[який] виявився N 1000
теж N 2000
теж
Негода з … години до … години або 
святковий день
Накладав на план і вираховував
Складав начисто план

цивільному губернатору на недоліки в роботі 
Катеринославської межової контори, він писав: 
«Якщо би подібна звітність встановлена була для 
конторських землемірів не ли ше перед межовою 
конторою, але й перед міс цевим начальством, 
якщо б землемірів чекало за повільність суворе 
стягнення, якщо б кожен чиновник керувався од-
наковим прагненням за кін чувати справи і не розм-
ножувати їх частими спо рами і безладними діями, 
то, без сумніву, межу вання Новоросійського краю 
на цей час було б завершене»31. До слова, форма 
двотижневої звітності виявилася настільки вда-
лою, що наступники П. Гречини на посаді гу-
бернського землеміра продовжували вимагати її 
складання32.

Утім, губернським землемірам довго не вдава-
лося домогтися від окремих повітових землемірів 
точного й докладного складання звітів за встанов-
леною формою. Іноді звіти майже суцільно скла-
далися з формулювань на зразок «був у дорозі», 
«хворів», «займався очікуванням губернатора», 
«листувався з губернським начальством» тощо33 
у таких випадках губернський землемір вимагав 
надіслати для підтвердження медичні довідки про 
хворобу, копії вихідної кореспонденції тощо.

Наскільки можна судити, своєчасне надання 
звітів завжди було каменем спотикання між гу-
бернськими та повітовими землемірами – втім, 
як і обов’язковий приїзд останніх на зимовий час 
до губернської креслярні. Херсонське губернське 
правління з перших років свого існування було 
втягнуте у боротьбу губернських землемірів 
із порушеннями службової дисципліни з боку 
їхніх підлеглих. У 1805 р. правління розіслало 

повітовим землемірам попереджувальні укази 
про неприпустимість ситуації, коли губернсь-
кий землемір не відає, «…де знаходитесь і чим 
займаєтеся, до нього не відгукується...»34. Хер-
сон ський губернський землемір Степан Сіврич 
у ра портах губернському правлінню висловлю-
вав здивування щодо подібних «повітових зем ле-
мірів закоснінням по повітах»35. Протягом усього 
свого перебування на посаді він витратив бага-
то енергії, не полишаючи спроб домогтися від 
землемірів своєчасного звітування і роботи за 
графіком. Його реакція була цілком зрозумілою, 
особливо якщо взяти до уваги, що С. Сіврич пе-
ревівся на Південь з Тамбовської губернії, де, за 
деякими припущеннями, міг працювати в ме жо-
вій конторі по генеральному межуванню, а зем-
леміри межових контор мали чітко окреслений 
фронт робіт, зобов’язувалися акуратно надавати 
місячні звіти та до того ж очолювали невеличкі 
команди з канцеляристів та солдатів робочих рот. 
Та й давно заселена і впорядкована у земельно-
му відношенні Тамбовська та інші центральні 
російські губернії не йшли ні в яке порівняння 
з південноукраїнськими степами з їх німи вели-
чезними незаселеними площами, котрі ще на 
по чатку ХІХ ст. не могли похвалитися розвину-
тою мережею шляхів сполучення. Тож місцеві 
повітові землеміри могли почуватися віль-
готніше: кожен з них одноосібно уособлював 
межову службу на території повіту. Саме тому 
губернський землемір П. Гречина наполягав, 
щоб по вітові землеміри після завершення кожної 
справи рапортували йому, куди вони збирають-
ся їхати далі: «щоб зручніше і без земських судів 
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від шукувати» підлеглих, які могли заїхати вглиб 
повіту так, що ні пошта, ні судові виконавці не 
могли їх знайти36.

Звіти могли бути дієвим засобом контролю, 
коли їхня відсутність впливала на оплату праці. 
Деякі повітові землеміри могли по кілька місяців 
не озиватися з повітів і не надавати жодних по-
яснень37. Стосовно таких злісних порушників 
дис ципліни губернський землемір, вичерпавши 
запас нагадувань, зауважень і погроз, просив 
губернське правління накласти на них штраф 
від 10 крб. і більше на користь приказу гро-
мадського піклування; у важчих випадках – по-
збавити жалування за той період, коли землемір 
не міг аргументовано показати результати своєї 
діяльності38. Штрафували також за неуспішне 
або занадто повільне виконання важливих за-
вдань – але у таких випадках у покараної сторо-
ни були шанси довести свою невинність і вину 
третіх осіб. Звільнень повітові землеміри мог-
ли не боятися – в умовах кадрового дефіциту 
Межовий Департамент Сенату дотримувався 
думки, що слід давати порушникам можливість 
виправитися39.

Від надання звітів залежали й доплати пові то-
вим землемірам, які перебували при землемірах 
Ка теринославської межової контори для нагля-
ду за цілісністю казенного земельного фонду. 
Ці доплати були встановлені з 1821 р. у розмірі 
75 крб. на місяць для придбання канцелярсь-
ких матеріалів та наймання писаря40. Той же 
П. Гречина запровадив зашнуровані книги, в які 
повітові землеміри повинні були щоденно запи-
сувати свої дії при генеральному межуванні41. 
Хоча вони і вважали це зайвим обтяженням, од-
нак саме витяги з щоденних польових журналів 
були підставою для нарахування грошей казен-
ною палатою42.

Закон забороняв повітовим землемірам вико-
нувати будь-які справи без відома і дозволу гу-
бернського землеміра. в ідеалі усі присутственні 
місця, маючи потребу в їхніх послугах, повинні 
були повідомити про це губернському правлінню 
або цивільному губернатору, які вже від себе 
давали приписи губернським землемірам43. 
Насправді ж навіть намісницькі/губернські 
правління часом надсилали укази у тих чи 
інших справах повітовим землемірам через го-
лову губернських землемірів44. Казенні палати, 
дворянські опіки, суди, генеральні землеміри та-
кож мали звичку іноді звертатися з відповідних 
питань безпосередньо до повітових землемірів, 
змушуючи їх або щоразу перепитувати у сво-
го керівника, або порушувати черговість справ, 

а це створювало зайве напруження у службових 
стосунках. Тираспольський повітовий землемір 
примудрився у 1817–1832 рр. запланувати само-
му собі 37 справ, переважно на вимогу судів та 
дворянської опіки45. Все ж ці завдання надходили 
від офіційних установ, тож про них можна було 
відзвітувати. Зовсім інша ситуація складалася, 
якщо поміщики в обхід судів просили повітових 
землемірів відмежувати куплену землю або роз-
межувати їх із сусідами і т. п., чим спокушали 
їх до незаконних заробітків на додачу до скром-
ного жалування46. Такі випадки не розголошу-
вались, і якщо й ставали відомими губернсько-
му землеміру, то тільки завдяки втручанню у це 
третьої зацікавленої сторони.

Приблизно з першого десятиліття ХІХ ст. 
спостерігаємо зведення короткотермінових тиж-
невих, місячних звітів у крупніші форми – так 
звані генеральні відомості, котрі ще називали 
річними. Однак насправді вони практично ніколи 
не охоплювали період з січня по грудень, а сто-
сувалися здебільшого польових межових робіт, 
що максимально могли тривати з березня по 
гру день. Спочатку генеральні відомості склада-
ли у довільній формі, проте з 1820-х рр. на них 
розповсюдилася розроблена П. Гречиною форма 
двотижневого звіту.

Найширшими за часовим охопленням звіта ми 
були реєстри виконаних та невиконаних справ, 
які у стислому вигляді давали загальну картину 
стану межових робіт. Цей вид звітності виокре-
мився з форми місячного рапорту 1766 р., який 
передбачав відмітки про виконання завдань. 
Спочатку такі реєстри, або описи, складали при 
прийомі-передачі справ від одного землеміра 
до іншого, або в ході територіального переділу. 
Так, найдавніший зі збережених реєстрів не-
виконаних справ за 1797–1801 рр. було скла-
дено тираспольським повітовим землеміром 
Афа насієм Шаржинським при передачі Ти рас-
поль ського по віту зі складу ліквідованої Но-
во російської гу бернії до складу створюваної 
Хер сонської гу бернії47. Губернські землеміри 
мог ли вимагати від по вітових землемірів скла-
дання таких реєстрів із ча су їхнього вступу 
на посаду, щоб таким чином мати можливість 
аналізу їхньої діяльності48. Приб лизно з по-
чатку 1820-х рр. реєстри почали скла дати 
щорічно: іноді вони велися єдиною ві до містю, 
але переважно розділялися окремо на ви конані 
й невиконані. Серед причин невиконання справ 
повітові землеміри найчастіше вказували хво-
роби, завантаженість терміновими завдання ми, 
неприбуття депутатів від землевласників або 
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судових чиновників, надходження завдань піс-
ля складання звітів, настання зимових холодів 
тощо.

Проаналізувавши низку генеральних відомос-
тей та річних реєстрів виконаних і невиконаних 
справ за 1820–1830-і рр., можна дійти висновку, 
що за рік повітові землеміри рідко коли виконува-
ли понад 10 справ, тоді як кількість невиконаних 
могло доходити до 20 й більше. Насправді ж не-
велика кількість завершених завдань зовсім не 
означала службової недбалості, адже деякі з них 
були настільки значні за обсягом, що виконува-
лися місяцями, а в підсумку займали лише кілька 
рядків у звіті. Наприклад, відведення оброчних 
земель за списком казенної палати, яке вимага-
ло пересування по всьому повіту та контактів із 
багатьма особами. А виконання указу Синоду 
про відведення сільським церквам належної 
кількості десятин землі взагалі затяглося на два 
десятиліття49.

«Настанова губернським і повітовим зем ле-
мі рам» 1828 р. закріпила два види обов’язкової 
звіт ності для повітових землемірів: 

1) місячні звіти про польову роботу, з від-
мітками про виконання або причини невиконан-
ня, мали подаватися в перших числах наступного 
місяця50; 

2) звіти про роботу впродовж польового сезо-
ну, з такими самими відмітками, мали подаватися 
особисто під час приїзду до креслярні не пізніше 
15 грудня кожного року51. 

Губернський землемір мав складати зведені 
відомості та подавати їх на затвердження до гу-
бернського правління.

Отже, Настанова не вимагала ні двотижне-
вих відомостей, ні окремих реєстрів викона-
них і невиконаних справ. Однак у Херсонській 
губернії ці форми прижилися та протягом 
1830-х рр. складалися водночас із місячними та 
ге неральними звітами. Губернський землемір 
Август Сущевський (1832–1836), перевівшись 
з ана логічної посади в Пермській губернії, виз-
нав звіти місцевих землемірів «вельми не до стат-
німи»52. Він відзначився тим, що дуже докладно 
щороку розписував повітовим землемірам по-
рядок виконання справ та надання звітності53, 
і взагалі досить вимогливо ставився до дотри-
мання діловодної дисципліни.

Протягом першої третини ХІХ ст. відбувалося 
збільшення та ускладнення звітних форм губерн-
ської межової служби Півдня України, поступо-
во відбувався перехід від стихійних текстових 
рапортів-звітів до регламентованих табличних 
форм. У другу третину століття південноукраїн-

ські землеміри увійшли з чітким річним плану-
ванням та більш-менш уніфікованою докладною 
звіт ністю про польові межові роботи. Звітна 
документація спиралася, з одного боку, на затверд-
жений межовим законодавством зразок, а з ін-
шого, постійно доповнювалася і вдосконалю-
ва лася губернськими землемірами на основі 
влас ного та запозиченого досвіду відповідно до 
служ бових потреб.
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Невід’ємною частиною польської історіо гра-
фії останньої чверті XIX–XX ст. був часо пис 
«Kwartalnik Historyczny» (далі – «KH»). Ство-
ре ний у 1887 р. як науковий орган Історичного 
то вариства (далі – ІТ) журнал виходив у Львові 
до по чатку Другої світової війни. Увесь цей 
час він, демонструючи незмінно високий нау-
ко вий рівень, залишався активним учасником 
національного історіографічного процесу, ре-
тель но фіксував на своїх шпальтах усі зміни, що 

від бувалися у ньому. На тривалий час «KH» став 
за гальнонаціональною історіографічною три-
буною й аж до створення у 1905 р. у Варшаві 
«Іс торичного огляду» був єдиним польським 
спе ціалізованим періодичним виданням у галузі 
іс торії. 

Становлення «KH» припало на епоху пози-
тивізму, яка запанувала в польській історіографії 
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від другої пол. XIX ст. Опонуючи романтичній 
ідеології, вона була позначена переосмисленням 
причин невдач у боротьбі за власну державну 
незалежність. Новий критичний напрям, що під-
давав ревізії попередні погляди, про ти ставляючи 
їм дослідницький об’єктивізм, про ник у суспільну 
свідомість та запанував у всіх частинах розділеної 
між трьома державами Польщі.

Батьківщиною польського ІТ, яке згодом пе-
ре творилося в загальнонаціональну органі за-
цію, став Львів. Треба зазначити, що наукові 
то ва ри ст ва з історичною спеціалізацією, на 
взі рець європейських, почали з’являтися 
в Поль щі ще в 50–60-х рр. XIX ст. у Кракові та 
Вар ша ві. Од нак, ці спроби закінчувалися ство-
рен ням ли ше спеціальних дослідницьких ко-
мі сій у межах діючих загальнонаукових това-
риств – Краківського наукового товариства та 
Вар шавського товариства шанувальників наук. 
Зок рема, у Кракові, ще перед заснуванням 
у 1873 р. історичної комісії Академії знань, Юзеф 
Шуй ський прагнув «утворити щось на кшталт 
історичних товариств, які так багато роблять 
для науки»1. Проте далі намірів справа не йшла, 
і пер шим польським науковим товариством з пев-
ною спеціалізацією стало ІТ, засноване у 1886 р. 
у столиці Галичини. А через рік з’явився і його 
дру кований орган – часопис «KH». 

Провідна роль у цьому процесі належала 
львів ському історіографічному середовищу ос-
тан ньої третини XIX ст. Як зазначив Є. Ма-
тер ніцький, переломним моментом для його 
ста новлення була полонізація Львівського уні-
вер ситету, в якому активно розвивались іс то-
ричні студії2. У місті також були великі зі бран ня 
документів і літератури: бібліотека Львів ського 
університету, Оссолінеум, бібліотеки Дзє ду-
шицьких, Баворовських, Павліковських, Кра йо-
вий архів актів ґродських і земських. Завдяки 
цьо му у Львові наприкінці XIX ст. зосередила-
ся велика кількість дослідників історії (майже 
85% від загальної кількості польських дос лід-
ників старовини)3, діяли наукові осередки (уні-
вер ситетське Академічне коло, Археологічне 
то вариство) та видавалися фахові періодичні ви-
дання, зміст яких частково був пов’язаний з пи-
таннями історії4. Тут, зокрема, помітним явищем 
був «Науковий і літературний путівник» (1872–
1918), який за багатьма критеріями визнають 
найважливішим тогочасним польським крип-
тоісторичним часописом. Подальшим кро ком 
у розвитку історіографічної наукової пе ріодики 
була поява спеціалізованих видань, пе реважно 
з царини археології та спеціальних іс торичних 

дисциплін: «Археологічні відомості» (від 1873), 
«Археологічний огляд» (від 1876 р.), «Ну-
мізматичні записки» (від 1884 р.) тощо5. І саме 
дія льність багатьох істориків, зосереджених нав-
коло цих установ та видавничих проектів, за ко-
номірно спричинилася до створення ІТ, яке на 
се редину 90-х рр. XIX ст. вже налічувало понад 
три сотні членів. Через десятиліття після зас-
нування останнього його тодішній голова Т. Вой-
це ховський зазначив: «Коли десять років тому не 
було в цьому місті жодного осередку, який би ре-
презентував гуманітарні науки, то наше товари-
ство створило такий осередок, і, хоча, згодом їх 
ста ло більше, наше має першість»6.

Щодо обставин створення ІТ, то слід зазначи-
ти, що це відбувалося у доволі стислі строки. Як 
відомо зі спогадів сучасників, у травні 1886 р. 
до Ф. Папе завітав Л. Фінкель із проектом ви-
дання збірки історичних праць, на що було 
зібрано майже 200 ринських злотих7. А Ф. Па-
пе розповів колезі про задум утворити у Львові 
ІТ та запропонував йому власний проект стату ту 
майбутньої організації8. Очевидно, ця ідея вже 
давно визріла, оскільки відразу ж було створе но 
організацій ний комітет на чолі з А. Семковичем, 
який, кон сультуючись з К. Ліске та В. Калінкою, 
приступив до опрацювання запропонованого 
Ф. Па пе документа. 22 червня 1886 р. було під-
го товлено (згід но з чинними вимогами) п’ять 
при мірників проекту статуту з відповідним 
по дан ням, підписаним від імені засновників 
Л. Фін келем та А. Семковичем, для передачі Га-
лиць кому Намісництву. І вже 26 червня офі ційне 
затвердження статуту зафіксовано у рескрипті 
на міс ництва за номером 40 6039. Установчі ж 
збо ри ІТ відбулися 14 жовт ня 1886 р. після за-
кін чення літніх канікул в університеті. Як згаду-
ють учасники цих подій, у зв’язку зі створенням 
товариства не проводилося гуч них урочисто-
стей. Усе відбулося в дово лі камер ній обстановці 
у Львівському університе ті. Тоді обрали прав-
ління, до якого увійшли К. Ліс ке (голова товари-
ства) та Т. Войцеховський (йо го заступник).

Редакцію часопису, який, за попередньою до-
мов леністю мав називатися «Przegląd His torycz ny» 
(і навіть було виготовлено печатку з такою наз вою), 
очолив К. Ліске. До складу першого правління ІТ 
увійшли О. Бальцер (секретар правління товари-
ства), Л. Фінкель (секретар редакційного комі-
тету) та члени правління і редакційного коміте-
ту – А. Прохаска, Ф. Папе, Р. Пілат, А. Семкович, 
С. Квятковський, В. Кентжинський. Особлива 
роль у цьому процесі належала К. Ліске, ос-
кільки саме він був інспіратором створення та-
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кої організації істориків, а його учні взяли на 
се бе увесь технічний бік питання. Свою роль ві-
діграло й те, що організатори ІТ науково зроста-
ли в Академічному колі істориків (утвореному 
1878 р.), натхненником якого був К. Ліске, а ре-
альним керівником Л. Фінкель. Звістка про намір 
сво їх учнів створити ІТ застала видатного вченого 
вдома навесні 1886 р. Через прогресуючу хворо-
бу йому довелося прочитати тут й інавгураційний 
виступ В. Калінки, в якому автор віддавав шану 
К. Ліске як діячу, котрий «першим до історичних 
студій тут [у Львові] привніс сувору наукову ме-
тоду, та, більше того, гарячу любов до науки, щоб 
прищепити її своїм учням»10. Отже, попри, мож-
ливо, не найсприятливіші умови, у Львові виник-
ло польське ІТ та почав виходити його історичний 
часопис. Це відбулося з таким розмахом, що не-
забаром сучасники заговорили про утворення тут 
польської історичної школи.

Основне завдання новоствореного товариства 
визначалися в його статуті: «спонукати і сприяти 
розвитку історичних наук з особливим урахуван-
ням історії Червоної Русі». Цю мету передбача-
ли реалізовувати шляхом організації засідань, 
за гальних зборів, публічних читань, контактів 
з ін шими науковими товариствами, а також через 
«видання періодичного часопису, присвяче ного 
історичним наукам, а якщо ж дозволять фон ди – 
також через підготовку інших наукових ви дань 
з галузі історії»11. Саме К. Ліске скерову вав ІТ 
не на публікацію джерел, чим віддавна сум лінно 
опікувалася краківська Академія знань, а на ви-
дання журналу, присвяченого, передусім, кри-
тиці й історичній бібліографії.

Отож, одним із головних напрямів діяльності 
ІТ стало видання наукового органу – часопису 
«KH»12. Реконструюючи історіографічну моти-
ва цію його створення, дослідники висловлюва-
ли різ ні думки. Так, К. Среньовська вважала, 
що ви хідним пунктом діяльності молодих ор га-
нізаторів товариства стало створення журналу 
для розширення можливостей публікувати влас-
ні дослідження, оскільки таких видань у га лузі 
історії ніби бракувало. Серед них нази ва лися 
лише: «Місячник львівський» – науковий до-
даток до «Газети львівської», «Путівник на у-
ково-літературний» (1873–1919), краківський 
«Przeg ląd Polski» (1866–1914), варшавський 
«Ate neum» (1876–1901), «Biblioteka Warszawska» 
(1841–1914), «Roczniki Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk» (1860–1928), видавництва 
Академії знань13. А. Галос же спростував це 
тверд ження, виходячи з характеру новостворено-
го ча сопису, який містив дуже мало досліджень 

і в перші роки друкував переважно критичні 
матеріали (за обсягом – 76% критики, 22% дос-
лід жень). Тому, на його думку, одна-дві статті, 
опуб ліковані в кожному зошиті часопису, не мог-
ли впли нути на загальну ситуацію. Дослідник ді-
йшов висновку, що відповідь на питання ґенези 
ча сопису треба шукати у сфері забезпечення по-
треби швидкого і якісного оновлення наукової 
ін формації, яке гостро постало наприкінці 
XIX ст.14 Є. Матерніцький вважав, що поява ча-
сопису була логічним результатом внутрішнього 
розвитку польської історичної науки та тих змін, 
які відбувалися в добу позитивізму в історичній 
культурі польського суспільства15.

Підсумовуючи вище сказане, відзначимо 
слуш ність усіх висловлених думок, які охоплю-
ють і об’єктивні, і суб’єктивні чинники появи 
часопису. Що ж до заперечення А. Галосом ар-
гументів К. Среньовської, то зауважимо, що ча-
сопис таки відкрив свої сторінки для молодих 
істориків – нехай не для вміщення дослідницьких 
матеріалів, а друкування рецензій, що вимагало 
від дописувачів неабияких інтелектуальних зу-
силь, певної кваліфікації, наукового пошуку та 
таланту.

Наприкінці 1886 р., відразу ж після створення 
ІТ, серед його членів розпочалися жваві дискусії 
з приводу бачення форми і змісту майбутнього ча-
сопису. «KH», як і багато інших тогочасних поль-
ських часописів, наслідував західноєвропейські 
зразки. Ще на інавгураційному зібранні 14 жов-
тня 1886 р. А. Семкович, апелюючи до досвіду 
ні мецьких дослідників старовини, вказав на 
ви сокий рівень розвитку історичної періодики 
в Ні меччині, де на той час виходило 111 видань 
такого типу. Посилання на німецький досвід 
є зрозумілим ще й через те, що науковий шлях 
багатьох істориків, у тому числі й львівських, 
традиційно пролягав через навчання в Німеччині. 
Взірцем для «KH» став «Historische Zeitschrift», 
який із 1859 р. видавав Генріх фон Зібель і з яким 
май же два десятиліття співпрацював К. Ліске. 
Ін шим зразком для нього був «Критичний ог-
ляд», що виходив у Кракові у 1874–1877 рр. за 
редакцією В. Закшевського і якому симпатизу-
вав К. Ліске16. Але якщо В. Закшевський основ-
ним завданням редагованого ним часопису вва-
жав пробудження критичного руху на всьому 
просторі польської наукової літератури, де історія 
в поєднанні з географією та етнографією була 
лише одним із його розділів, то в намірах часопи-
су К. Ліске було оперативне подання інформації 
про всю наукову продукцію, що стосувалася іс-
торії Польщі. Саме на цьому акцентував ува-
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гу секретар товариства Л. Фінкель у зверненні 
1888 р. до Крайового Сейму з проханням надати 
субвенцію на видання часопису17. Якщо харак-
терною рисою європейської наукової періодики 
доби позитивізму було проголошення боротьби 
за чистоту науки від політичної заанґажованості 
через різке протиставлення науки публіцистиці, 
то «KH» було створено для боротьби з дилетан-
тиз мом у царині історії. Хоча часопис і був ді-
ти щем польських істориків у Львові – борців за 
чис тоту методу, він через певні обставини не міг 
уник нути політичних впливів. 

Слід зазначити, що, попри зорієн то ваність 
«KH» на широке коло проблем у галузі і польської, 
і все світньої історичної науки, його специфічною 
рисою була виразна регіональна спрямованість, 
ад же часопис був друкованим органом ІТ, зо рі-
єн тованість якого на дослідження Галичини ви-
зна чалася статутом організації18. Зас нований як 
загальнопольське видання, «KH» у перші де-
сятиліття свого існування зосереджував нав ко-
ло себе переважно львівських дослідників ста-
ровини. Лише згодом до співпраці в ньому де далі 
частіше почали залучати істориків з-поза Льво-
ва. Прикметно, що серед них були науковці різ-
них національностей, які проживали й працю ва-
ли у різних частинах Галичини та за її межами19. 
Визначальною у питанні реґіоналізації дослід-
жень часопису була також позиція його першого 
головного редактора – К. Ліске, який у рефераті, 
підготовленому до Другого з’їзду польських істо-
риків у Львові (1890), зауважив: «Без пробуджен-
ня наукового життя у провінції ми ніколи не змо-
жемо отримати результатів на ниві гуманітарних 
досліджень… Пізнаємо історію Речі Посполитої, 
але не пізнаємо її провінційної, локальної історії, 
а хіба можна пізнати цілість, не знаючи частин?» 
Він звернувся до делегатів з’їзду з пропозицією 
створити регіональні та ло кальні наукові осередки, 
аби «всі сили, що тільки чимось можуть прислу-
житись науці, зійшлися під одним пра пором»20. 

Від початків свого існування часопис охоплю-
вав широкий діапазон історичних дисциплін та 
сповідував принцип різновекторності наукових 
досліджень. Однак редакційна політика «KH», 
пов’язана з іменем його засновника і першого 
редактора К. Ліске, передусім була спрямова-
на на джерелознавчі пошуки. Найбільш вдало 
сфор мулював актуальне гасло в новоствореному 
часописі учень К. Ліске О. Бальцер. В одній із 
своїх рецензій він писав: «Завданням теперішньої 
науки є передусім якнайдокладніший аналіз дже-
рел, ретельна фіксація кожного факту, одне слово, 
ґрунтовна підготовча праця, яка, якщо в майбут-

ньому буде здійснена, уможливить формулюван-
ня загальних висновків, синтез у найповнішому 
сенсі цього слова»21.

Визначальна роль у становленні часопису 
на лежала його першому головному редактору 
К. Ліс ке22. Попри те, що через важке захворюван-
ня ос танні роки життя (1888–1891 рр.) вчений 
був прикутий до ліжка, він продовжував активну 
наукову та організаційну діяльність. Сучасники 
згадують, що К. Ліске вдома проводив навчальні 
семінари і засідання правління ІТ, особисто пе ре -
глядав і здійснював остаточну редакцію усіх ма-
теріалів журналу23. З. Гординський згадував про 
К. Ліске таке: «Часопис, створений невеликим 
кош том, поволі зростав і міцнів. Здобував собі 
ви знання у професійних сферах. Це була заслуга 
вмі лого керівництва пожиттєвого голови товари-
ства К. Ліске. Він, як редактор часопису, був його 
ду шею і силою, він був його правдивим творцем, 
пік лувався про співпрацівників, дбав про добір 
ма теріалів, серед яких не було жодного, якого 
б не читав... Про часопис говорили, що критика 
в ньому надмірно гостра. К. Ліске до всього, що 
вважав науково неякісним, був нещадним, дома-
гався якнайсуворішої критики, називаючи речі 
своїми іменами»24.

Головним завданням новоствореного часо-
пису з його виразно критичною спрямованістю 
було визначено друкування невеликих за роз-
мі ром праць, які були б взірцем суворого по-
зи тивістичного методу та ретельної фахової 
оцін ки наукової літератури, що стосувалася 
іс то рії Польщі та всесвітньої історії загалом. 
Спів працівники його намагалися подолати ди-
летантизм, невігластво та брак об’єктивізму 
в іс то рич них дослідженнях. Журнал відразу 
ж пре зен тував високий науковий стандарт у пуб-
лі кованих на своїх сторінках дослідженнях і ре-
цен зіях. К. Ліске надав «KH» виразно критичного 
ха рактеру, коли рецензійна рубрика першого но-
мера втричі перевищувала обсяг решти текстів. 
Водночас, окрім великого рецензійного блоку, 
журнал уже від першого номера містив рубри-
ки під назвою «Статті» та «Матеріали». У цьому 
річнику є публікації Ф. Бостела «Ожеховський 
чи Гурський?», В. Лозинського «Староцерковне 
малярство на Русі», А. Малецького «Коли по-
став меморіал Остророга», Т. Корзона «Сташиць 
як історіограф», В. Смоленського «Орієнтальна 
школа у Стамбулі». Також було опубліковано 
«Пе релік розгорнутих рецензій, надрукованих в 
інших часописах», який підготував і забезпечу-
вав надалі Л. Фінкель, «Бібліографію закордон-
них творів» К. Ліске, що подавав інформацію 
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про найновіші явища у загальній історіографії та 
свої зауваження до них. Постійними рубриками 
видання стали також «Звіти засідань ІТ», «Від 
редакції», «Полеміка».

Організація ІТ і поява першого зошита часо-
пису викликали хвилю відгуків у польській пресі. 
Зокрема, варшавські «Klosy» писали, що «група 
працьовитих і вже заслужених у царині історії 
вчених, які неодноразово довели до розуміння 
методів джерельних досліджень, створили рух, 
якого до того в нас не було і висвітлюють нам 
наше минуле... Історія не буде писатися, виходячи 
з ситуативних політичних потреб, бо ціллю моло-
дого товариства, як це виразно зазначалося в про-
мовах, буде правда»25. Про те, що «KH» у цілому 
прийняли прихильно, свідчать не лише відгуки 
в пресі. Так, Т. Корзон зазначив: «Труд писання 
і витрачений час з охотою жертвую на доведен-
ня своєї доброзичливості до першого в Польщі 
Історичного товариства... Проспект часопису 
мені подобається. При першій нагоді, попри брак 
часу, постараюся щось написати, адже «KH» те-
пер завжди буде в моїх думках»26. (У контексті 
сказаного вище не можна не відзначити, що спів-
праця Т. Корзона з редакцією часопису тривала 
понад три десятиліття). Виразно критичний ха-
рактер часопису викликав жваве зацікавлення йо-
го авторів сприйняттям «KH» поза межами Льво-
ва. Так, О. Бальцер у листі до В. Абрагама писав: 
«Як у Вас прийняли «KH»? Чи Мисельський 
дуже злий? А Уляновський чи ображається з при-
воду рецензії про «право азилу»27? Якою є взагалі 
Ваша думка про наш часопис? А бачиш, і ми 
у Львові змогли щось зробити!»28.

У 1891 р., після смерті К. Ліске, редакцію «KH» 
очолив О. Бальцер, який продовжував за кла дені 
першим головним редактором традиції під готовки 
часопису. Ще до цього О. Бальцер, як сек ретар 
правління ІТ, активно допомагав хво ро му К. Ліске 
у виконанні обов’язків головно го ре дактора29. Він 
звертав особливу увагу на пи тання налагодження 
наукових контактів та роз повсюдження часопи-
су далеко за межами Австро-Угорської імперії. 
«KH», який здобу вав усе біль шу популярність, 
надсилали до Ні меччини, Росії, Франції, Іта лії, 
Швеції, а у межах імперії – до Чехії та Угорщини. 
Отже, шляхом обміну редакція значно попов-
нювала власну бібліотеку іноземними часописа-
ми. У 1894 р. О. Бальцер вимушений був зали-
шити цю посаду через важку форму пневмонії. 
Після нього справу видання журналу підхопив 
директор бібліотеки Львівського університету 
А. Семкович, який керував ним упродовж 1895–
1897, 1899–1904, 1906–1914 та 1920–1922 років. 

У 1898 р. хворого А. Семковича на посаді редак-
тора заміняв його близький колега по бібліотеці 
Ю. Коженьовський. А в 1905 р. функції редактора 
«KH» виконував заступник директора бібліоте ки 
Ф. Папе. Редакція журналу постійно знаходила ся 
в бібліотеці Львівського університету. Це не бу ло 
випадковим, адже саме там відбувалися зібран ня 
Історичного кола, з якого вийшли засновники ІТ.

Постійно тривав пошук найбільш оптималь-
ної структури журналу. У 1890 р. до неї додала-
ся рубрика «Огляд історичних та літературних 
дос лід жень, що з’явилися в щоденних, тиж-
невих та місячних часописах» (Б. Губринович 
та Ф. Крчек), у 1891 р. – рубрика «Матеріали» 
трансформувалася в «Miscelanea». Того ж року 
руб рика «Бібліографія закордонних творів», яку 
го тував К. Ліске, стала називатися «Бібліографія 
й огляд закордонної літератури» (К. Ліске та 
Л. Фінкель), з 1893 р. вона трансформувалася в 
«Огляд закордонної літератури». Редакція док-
ла да ла неабияких зусиль для забезпечення чи-
тачів інформацією про дослідження не ли ше 
з історії Польщі, а й із всесвітньої історії. Піс-
ля смер ті К. Ліске цю рубрику готував лише 
Л. Фін кель, оскільки було мало працівників, які 
мог ли б створити самостійні оригінальні огля-
ди такого типу: їх написання вимагало не лише 
ко піткої праці, а й, передусім, великої ерудиції. 
Ма ло значення і те, що закордонні видання по-
трапляли на полиці львівських книгарень та 
біб ліотек із запізненням і в невеликій кількості, 
так що в оглядах доводилося спиратися часом 
на рецензії на ці праці, а не на оригінальні тек-
сти. Щоб зарадити цьому 1895 р. рубрику ще раз 
ви дозмінили, вона почала виходити під назвою 
«Огляд літератури всесвітньої історії». З цією 
метою у 1895–1897 рр. Л. Фінкель створив ко-
лектив із своїх учнів, які мали систематично пра-
цювати над відповідними для згаданої рубрики 
матеріалами, але інформацію подавали переваж-
но не на підставі виданих наукових досліджень, 
а знову ж таки на основі рецензій. Рубрику за-
безпечували оглядами, які готували Л. Фінкель, 
Є. Барвінський, Ю. Фредберг, Б. Геберт, М. Ко-
нет, Е. Ярмульський, М. Кордуба, Ю. Левицький, 
В. Рольний. Її було поділено на тематичні бло-
ки: стародавня, середньовічна, ранньомодерна 
історія (до 1700 р.), історія XVII–XIX ст. Завдяки 
цьому рубрика була структурованішою.

У 1893 р. розділи «Перелік розгорнутих ре-
цензій, надрукованих в інших часописах», та 
«Огляд історичних та літературних досліджень, 
розміщених у щоденних, тижневих та місячних 
ча сописах», трансформувалися в загальний, 
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ство рюваний крізь призму історичної візії «Ог-
ляд часописів». Місце цієї рубрики у 1902 р. 
по сіла «Бібліографія польської історії» Є. Бар-
він сько го. Впровадження бібліографій, спершу 
поль ської, а згодом і всесвітньої історії, стало 
відгуком на задекларовану потребу критично-
інформаційного охоплення всього масиву 
польської історіографічної продукції. Їх включи-
ли до структури часопису, коли з’ясувалося, що 
бракує сил охопити весь комплекс друкованої 
продукції у рубриках «Рецензії» та «Огляди ча-
сописів».

У 1898 р. з ініціативи тодішнього головного 
редактора Ю. Коженьовського для забезпечення 
регулярного і швидкого оновлення інформації про 
події наукового життя в галузі історії з’явилася 
рубрика «Хроніка», яку вів Є. Барвінський. За-
про вадження цієї рубрики, що стала актуальним 
до датковим джерелом інформації, викликало за-
гальне зацікавлення читачів часопису.

Головну увагу співпрацівники «KH» концент-
рували на забезпеченні рецензійного блоку пуб-
лікацій. Як уже зазначалося, на час створення 
часопису редакція ставила собі за мету подавати 
докладні огляди всіх без винятку публікацій, які 
стосувалися до польської історії. К. Ліске заохочу-
вав колег до написання критичних матеріалів ви-
сокого рівня. Важливим досягненням для кожного 
автора «KH», зокрема молодого дослідника, була 
успішна публікація в його рецензійному відділі. 
Зазначимо також, що в журналі особливу увагу 
звертали й на те, щоб відстоювати об’єктивну 
оцінку явищ польської історії. Тенденційні від-
гуки траплялися в тогочасній німецькій та ро-
сійській історичній науці. Прикметною у цьому 
контексті, наприклад, є полеміка на сторінках 
«KH» із російським ученим М. Кареєвим щодо 
причин занепаду Польщі30.

Найбільшу кількість рецензій (264) було 
опуб ліковано в першому річнику, у другому – 
203, у четвертому–154, згодом у 1892–1896 рр. 
їх ня кількість сягала 200, а до 1900 р. вона змен-
ши лася до 96 і на такому рівні трималася на 
початку XX ст. Зменшення кількості друкованих 
на сторінках часопису рецензій частково пояс-
нювалося фінансовими труднощами ІТ, через що 
скорочувався обсяг часопису, а також труднощами 
в замовленні рецензійних матеріалів та збіль шен-
ням частки досліджень, опублікованих у «KH». 

Попри виразно критично-рецензійне спряму-
вання часопису, історичні дослідження на його 
сторінках також посідали чільне місце. Стислі за 
формою і концентровані за змістом, вони також 
слугували взірцями об’єктивності позитивістської 

методології, яку пропагувала редакція. Їхня 
чисельність коливалася від п’яти у першому 
номері журналу до тринадцяти-чотирнадцяти 
у річниках за 1890–1891 рр. Не можна не згадати 
і про невеликі за обсягом тексти джерел, друкова-
ні в рубриці «Miscellanea». Супроводжувані ко-
мен тарями, вони проливали світло на окремі іс-
то ричні події, були красномовними приклада ми 
куль тури роботи з джерелами. Їхня чисельність 
коливалась від одного-двох у перших річниках, 
до де сяти-п’ятнадцяти у 1894–1895 рр. 

На початок XX ст. остаточно викристалізувала-
ся така рубрикаційна структура «KH»: дос лід-
ження, miscellanea (невеликі джерельні при-
чинки), рецензії, огляд літератури із всесвітньої 
історії, хроніка, огляд часописів, звіти засідань 
ІТ, полеміка, некрологи. Загалом така структура, 
вироблена в перші роки існування часопису, зали-
ша лась актуальною протягом усього львівського 
періоду його існування. 

Отже, в останній чверті XIX ст. у Львові, де 
зо середилася найчисельніша з-поміж усіх теренів 
колишньої Польщі група фахових дослідників 
старовини, виникло перше спеціалізоване в га-
лузі історії наукове товариство. Головним видав-
ничим проектом львівського ІТ став «Kwartalnik 
Historyzcny» – перший польський фаховий часо-
пис у царині історії. Від початків свого існування 
«KH» презентував високий науковий рівень 
і пуб лікованих на своїх сторінках досліджень, 
і наукової критики, що забезпечувалось на ступ-
ністю запровадженої першим головним редак-
тором К. Ліске видавничої політики журналу. 
Завдяки цьому «KH» досить швидко отримав 
ви знання на всіх землях розділеної між трьома 
імперіями держави та поза її межами, став ви-
разником та головним інформаційним джере-
лом національної історіографії, об’єднавши до-
вкола себе найкращих представників польської 
історичної науки.
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Лютнева революція 1917 р. в Росії від кри ла 
шлях для національних рухів різних на ціо наль-
ностей. Для євреїв Росії революція означала ще 
й скасування всіх обмежень, що існували в ко-
лишній імперії. Саме з того часу з’явилася ре-
альна можливість для розв’язання «єврейського 
питання» на інституційному рівні – рівноправна 
участь єврейських партій у виборах до держав-
них органів влади та створення національних са-
моврядних органів.

В перші тижні революції представники ро сій-
ської та єврейської інтелігенції з певною зневагою 
ставилися до українського національного руху1, 
тому минуло доволі багато часу, доки єврейські 
політичні партії змінили таке своє ставлення й до 
Української Центральної Ради і почали її сприй-
мати як представницький орган усього населен-
ня України, а не лише українців за походжен-
ням2. З липня 1917, коли Українська Центральна 
Рада була визнана Тимчасовим Урядом3 як пред-
ставник Тимчасового Уряду, і до припинення 
діяльності Ради у квітні 1918 р. єврейські партії 
активно долучалися до її роботи.

П’ять єврейських партій – Бунд (Загальний 
єврейський робітничий союз у Литві, Польщі та 
Росії), Єврейська Соціал-Демократична Робітнича 
Партія «Поалей Ціон» («Робітники Сіону»), 
Об’єд нана Єврейська Соціалістична Робітнича 
Партія (ОЄСРП, інша назва Фарейнікте), сіоністи 
та Єврейська народна партія (Фолкспартей) – 
брали участь у роботі Української Центральної 
Ради у 1917–1918 рр. Саме за їх активної 
участі в законодавчій та виконавчій діяльності 
української влади, 15 липня 1917 р.4 чи не впер-
ше в історії був призначений віце-секретар з єв-
рей ських справ (пізніше – генеральний секретар 
і міністр із єврейських справ).

Хоча, як може здатися на перший погляд, іс-
торія Української Центральної Ради досить де-
тально висвітлена в українській і зарубіжній 
історіографії, а різні аспекти історії євреїв в Ук-
раїні того періоду були також досліджувані ба-
гатьма науковцями, однак документи, які ви-
світлюють діяльність єврейського представницт ва 
та національних єврейських партій в Україн ській 
Центральній Раді й досі потребують докладні шо-
го вивчення і узагальнення.

Взагалі зібрання та дослідження документів 
з історії єврейських партій в Українській Цент-
раль ній Раді розпочинаються фактично од ра зу 
піс ля припинення діяльності Центральної Ра-
ди. У 1919–1920 роках у Києві діяло Товариство 
вивчення історії єврейського робітничого ру ху та 
революційно-соціалістичних напрямів в єв рей-

стві5. До засновників товариства зокрема належа-
ли й відомі єврейські громадські та політичні діячі, 
члени Української Центральної Ради Мойсей 
(Моше) Зільберфарб (член ОЄСРП, колишній 
міністр з єврейських справ у часи Центральної 
Ради) і Мойсей Рафес (член Бунду). Обидва діячі 
видали свої спогади, що ґрунтувалися на доку-
ментах, зібраних Товариством, а також на доку-
ментах щодо діяльності єврейського представ-
ництва в Українській Центральній Раді6.

Також після подій доби Центральної Ра ди 
була видана збірка документів на їдиші під ре-
дакцією сіоністських діячів того часу М. Грос-
мана, І. Грінфелд, І. Черіковера, В. Лацкі та 
Й. Шехтмана «Di Idishe Avtonomie un der Nat-
sionaler Sekretariat in Ukraine: Materialn un Do-
kumentn»7 («Єврейська автономія та На ціо-
нальний Секретаріат в Україні: Матеріали та 
документи»). У цій збірці головна увага при-
свя чена подіям часу Директорії: єврейському 
са мо врядуванню за Директорії, розвитку життя 
гро мад і погромам – водночас у книзі подано та-
кож і матеріали з історії єврейської автономії та 
мі ністерства з єврейських справ за часів Ук ра їн-
ської Центральної Рнститутади.

У травні 1919 р. в Києві була створена Ре-
дакційна колегія зі збирання та публікації ма те  рі-
а лів про погроми в Україні, її засновниками стали 
Єврейський національний секретаріат, київський 
Центральний комітет допомоги постраждалим 
від погромів та видавництво «Фолкс Фарлаг». 
Го  л овою колегії став відомий єврейський ді-
яч Н. І. Штиф (Баал-Дім’єн), а секретарем – 
єв  рейський історик І. М. Чериковер. Під їх 
ке  рівництвом були опубліковані три томи доку-
мен тів про погроми. Нашого періоду зокрема 
стосується перший з них «Период Центральной 
Рады и Гетмана: Антисемитизм и погромы на 
Украине, 1917–1918 гг.»8. Крім основного тексту-
дослідження про українсько-єврейські взаємини 
до та після революції 1917 р., участь єврейських 
партій у представництві та законодавчій роботі 
Центральної Ради, автори включили величезну 
добірку документів: зокрема, протипогромні ві до-
зви генерального секретаря міжнаціональ них справ 
О. Шульгина, генерального секретаря вій сько-
вих справ С. Петлюри, Міністерства з єврейських 
справ і єврейських партій, резолюції Со ю зу євреїв-
воїнів про єврейську самооборону тощо.

В радянський час вивчення історії діяльності 
Української Центральної Ради як «буржуазно-
націоналістичної» і «контрреволюційної» орга-
ні зації не проводилися, а самі документи про її 
діяльність були знищені або ж зберігалися в за-
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секречених і закритих для дослідників фондах 
архівів. Так само практично не вивчалася й дія-
льність єврейських партій в Українській Цент-
ральній Раді, єврейські політичні партії згаду-
валися лише в контексті їх пізнішого (у 1919 та 
1920-х рр.) злиття з КП(б)У та РКП(б).

Вивчення документів з історії єврейських 
партій в Українській Центральній Раді від но-
ви лося лише з 1990-х рр. у незалежній Україні. 
До кументи щодо єврейських партій спершу до-
слід жувалися лише в контексті історії між на-
ціональних стосунків в Україні ХХ ст. або ж на 
хвилі загальної романтичної зацікавленості по-
діями «Української революції» 1917–1920 рр.

Перш за все, варто зробити огляд біб ліо-
гра фічних та біографічних довідників, які мо-
жуть містити відомості з даної теми та періоду. 
Бібліографічний покажчик «Євреї в Україні»9 до-
помагає досліднику зорієнтуватися в літературі 
з історії євреїв, опублікованій українською, ро-
сій ською та їдишем. Зокрема нашої теми сто-
су ються такі тематичні розділи довідника, як 
«Ав тономія», «Історія: 1917–1920 рр.» та «Ук-
раїн сько-єврейські відносини», «Єврейські по лі-
тичні організації»10.

Біографічний довідник дослідників В. Верс тю-
ка та Т. Осташко «Діячі Української Центральної 
Ра ди»11 неабияк прислужиться своїми ретельно 
складеними додатками зі списками членів Ук-
раїнської Центральної Ради, її органів та Ге не-
рального Секретаріату12: тут бачимо склад тих 
чи інших інституцій станом на різний час. Сам 
до відник складений на основі українських (пере-
важно київських) архівних та бібліотечних ма те-
ріа лів і зібрань.

Окремо стоять дві найбільші збірники до-
кументів того часу – двотомне видання «Ук-
раїнська Центральна Рада»13 та «Український на-
ціонально-визвольний рух. Березень – листо пад 
1917 року»14 (обидві з передмовою В. Верстюка, 
друга збірка доповнює історіографічний кон-
текст першої). Саме тут вперше опублікована 
велика кількість основних документів до історії 
Української Центральної Ради – це матеріали 
дев’яти сесій Центральної Ради, засідань і про-
токолів Малої Ради та Генерального Сек ре-
та ріату, універсали, закони, законопроекти та 
ві дозви – значна частина усіх документів безпо-
середньо стосується діяльності єврейських пар-
тій та віце-секретарства (також секретарства 
та міністерства) з єврейських справ. Головним 
чи ном видання «Українська Центральна Рада» 
ґрун тується на фондах Центрального державно-
го архіву вищих органів влади та управління 

Ук раїни (ЦДАВО) – а саме на фонді 1115 (фонд 
Ук раїнської Центральної Ради), фондах різних 
мі ністерств Української Народної Республіки, 
а та кож на матеріалах преси 1917 р. – офіційному 
ор гані Ради «Вісті з Української Центральної ра-
ди», та органах провідних українських партій – 
«Ро бітничої газети», «Народної волі» та «Нової 
Ра ди». Нині в бібліотеках України і, зокрема 
Києва, зберігаються лише лічені номери цих га-
зет15, тому упорядники обох збірників провели 
ре тельну археографічну роботу, коли підбирали 
до кументи.

Також поодинокі публікації та документи 
до іс торії діяльності єврейських партій в Ук ра-
їн ській Центральній Раді містяться у збір нику 
«Національні відносини в Україні у ХХ ст.» – 
це матеріали з’їзду представників народів Росії, 
скликаного Центральною Радою у вересні 
1917 р. в Києві та Закон Української Народної 
Республіки про утворення єврейських громад-
ських рад і проведення виборів членів цих рад 
(від 2 грудня 1917 р.)16.

Короткий тематичний огляд неопублікованих 
архівних документів з історії єврейських по лі-
тичних партій і молодіжних організацій почат-
ку ХХ ст. здійснила дослідниця І. Погребінська 
у своїй статті «Документы по истории еврейских 
политических партий и молодёжных организа-
ций в архивах г. Киева (Краткий тематический 
обзор)»17. Однак вважати цю спробу вичерпною 
неможливо, адже автор посилається на до волі 
застарілу та заідеологізовану радянську іс то ріо-
графію, а тому приділяє увагу лише тим ас пектам 
діяльності партій, які дозволялося ви світлювати 
в радянській літературі.

Загалом, проблемі документів з історії євреїв 
у архівах Києва присвятила свою дисертацію та 
монографію В. Хітерер («Документы по еврейской 
истории XVI–XX веков в киевских архивах»18). 
Однак ця праця не є найповнішим довідником, 
адже дослідниця виявила документи з історії 
євреїв лише в 11 київських архівосховищах, на 
відміну від дослідників Ю. Меламеда та М. Ку-
повецького, які, готуючи путівник «Документы 
по истории и культуре евреев в архивах Киева» 
віднайшли такі документи у 22 архівосховищах19. 
Саме в цьому путівнику є вичерпна довідкова 
інформація про фонди, які містять різноманітні 
документи з історії єврейських партій в Ук ра їн-
ській Центральній Раді.

Важливі документи, які розкривають діяль-
ність єврейських партій у Центральній Раді 
та роботи Міністерства у єврейських спра-
вах, зберігаються у фондах 1115 (Українська 
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Центральна Рада), 1748 (Міністерство у єврей-
ських справах), 1063 (Рада Народних Мініст-
рів Української Народної Республіки), 2592 
(Гене рал ьне Секретарство міжнародних справ) 
ЦДАВО та фонді 41 (Єврейські політичні партії 
та ор ганізації) Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України. Серед архівних 
документів знаходимо універсали, закони, зако-
нопроекти, постанови Центральної Ради, прото-
коли засідань Генерального Секретаріату та Ра-
ди міністрів, відозви Генерального Секретаріату 
та єврейських партій до населення, документи 
діловодства Міністерства у єврейських справах, 
листування та документи єврейських партій.

Для вивчення історії єврейських партій 
в Цент ральній Раді та критичного аналізу наяв-
них архівних документів варто також залучати 
мемуари безпосередніх учасників подій – голо-
ви Генерального Секретаріату Володимира Вин-
ниченка, першого міністра з єврейських справ 
Мойсея Зільберфарба та інших єврейських дія-
чів – А. Гольденвейзера, Соломона Ґольдельмана 
й Арнольда Марголіна20.

Свої погляди на історію єврейських партій 
і євреїв у добу Центральної Ради у різноманітних 
наукових працях висловлювали українські та 
зарубіжні дослідники, проте майже всі автори зо-
середжуються лише на певних аспектах діяльності 
єврейських партій у Центральній Раді, які їх ці-
кавлять в межах обраної теми дослідження. 
Крім того, зарубіжні дослідники так само, як 
і віт чизняні, не мали доступу до засекречених 
(до 1991 р.) архівних документів Української 
Центральної Ради та єврейських партій, що збе-
рігалися в архівосховищах України.

Так 1967 р. була опублікована стаття Йозе-
фа Шехтмана (безпосереднього учасника по-
дій 1917–1918 років в Україні, представника 
єврейської партії сіоністів у Центральній Раді) 
«Jewish Community Life in the Ukraine (1917–
1919)»21 («Життя єврейських громад в Україні 
(1917–1919)»). Незважаючи на очікування читача 
від назви самої статті, автор більше висвітлював 
історію єврейських партій, їх представництва 
у Центральній Раді, підтримки цих партій 
населенням, а також діяльності інституцій єв-
рейської автономії за Центральної Ради, Геть-
манату та Директорії.

У 1980 р. ізраїльський дослідник Аріе Зайдман 
захистив дисертацію «The Jewish National Auto-
nomy of Independent Ukraine in the Years 1917–
1919»22 («Єврейська національна автономія в не-
залежній Україні 1917–1919») – вона написана 
івритом із резюме англійською мовою. В цій 

роботі автор головним чином зосереджується 
на висвітленні історії постання та діяльності 
єв рейських автономних інституцій в Україні, 
а участь єврейських партій в Центральній Ра ді 
розглядається побіжно лише в контексті єв рей-
ської автономії.

Збірник «Ukrainian-Jewish Relations in His to-
rical Perspective» («Українсько-єврейські взає-
мини в історичній перспективі») за редакцією 
Пітера Потічного та Говарда Астера – це одна 
з перших вдалих спроб розпочати конструктивний 
професійний діалог істориків на українсько-
єврейську тематику. У цьому збірнику передовсім 
є важливими для висвітлення теми діяльності 
єврейських партій статті Юрія Бошика «Between 
Socialism and Nationalism: Jewish-Ukrainian Poli-
tical Relations in Imperial Russia, 1900–1917»23 
(«Поміж соціалізмом і націоналізмом: єврей сько-
українські політичні взаємини в імперській Росії, 
1900–1917»), Джофа Ілі «Remapping the Nation: 
War, Revolutionary Upheaval and State Formation 
in Eastern Europe, 1914–1923»24 («Перескладання 
національних карт: Війна, революційний пе ре-
ворот і формування держав у Східній Європі, 
1914–1923»), Джонатана Френкеля «The Dilem-
mas of Jewish Autonomism: the Case of Ukraine 
1917–1920»25 («Дилеми єврейського автономізму: 
випадок України 1917–1920») та Матіягу Мін-
ка «Kiev Zionists and the Ukrainian National Mo-
vement»26 («Київські сіоністи й український на-
ціональний рух»). 

У статті Юрія Бошика знаходимо відомості 
про історію єврейських і українських партій, 
їх сто сунки та співпрацю до 1917 р., зауважи-
мо при цьому, що такі братні стосунки, які 
описує дослідник – між українськими партіями 
лівого спрямування та Бундом і між партіями 
українського ліберального крила та сіоністами 
й деякими єврейськими лібералами27 – мали 
свій вплив пізніше у час Центральної Ради. Ро-
бота Джофа Ілі розглядає всі події у тісному 
взаємозв’язку, зокрема і єврейську національну 
автономію 1917–1919 років у загальному кон-
тек сті воєнно-революційних подій28. Джо на тан 
Френкель аналізує у своїй статті ідеї ав то но-
мізму як один із багатьох програмних пунктів 
у кожній із п’яти єврейських партій, представ-
лених у Центральній Раді29, адже для більшос ті 
партій єврейська автономія не була найбільшим 
пріоритетом. Дуже важливою для нас є стаття 
М. Мінка, бо саме в ній автор не лише класифікує 
підходи у розумінні і ставленні до автоно мії 
різних єврейських партій, але й зосереджується на 
взаємовідносинах сіоністів із іншими партіями, 
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на їх ідеологічних засадах і принципах входжен-
ня до Центральної Ради30.

Дослідник Сергій Єкельчик аналізує проти-
погромні відозви українських урядовців і звер-
нення та запити євреїв до влади про погроми 
у статті «Трагічна сторінка Української революції. 
Симон Петлюра та єврейські погроми в Україні 
(1917–1920)»31 – цим автор фактично вливається 
до україно-єврейського історіографічного мейн-
стріму створення та розвінчування міфів про 
«по громника Петлюру».

В щорічнику «Еврейское население Юга Ук-
ра и ны» за 1998 рік міститься 3 статті, що так чи 
інакше стосу ються нашої теми, це: стаття В. Гвоз-
ди ка «По ли тическая борьба на Юге Ук раины 
в 1917 г. и ев рейские общины»32, Г. Кривошея 
«Ев рейская об щи на и провозгла шение незави-
симой Украины в 1918 г.»33 та А. Старух «На-
циональный вопрос в тео рии и прак тической 
деятельности еврейских политиче ских партий 
Украины в период Цент ральной Рады»34.

В. Гвоздик поміж іншим роз криває також 
взаємовідносини та ідеологічну по зицію трьох 
єврейських партій (Бунд, Поалей Ці он і Фа рей-
нікте) щодо єврейської громади та її ролі в єв-
рейському житті. Назва статті Г. Кри во шея не 
дуже відповідає її безпосередньому зміс ту, ад же 
автор найбільше приділяє уваги учас ті єв рей-
ських партій у Цент раль ній Раді та єврей ській 
су спільній думці в реак ції на політику єв рей-
ських партій у Раді, але це все не стосується «єв-
рей ської громади»; до того ж, на нашу думку, ав-
тор подекуди робить не об ґрунтовані висновки. 
Дос лідник Старух зу пи няється саме на ук раїн-
сько му аспекті національного питання в по лі ти-
ці єврейських партій, їх ставленні до автономії 
України.

Навіть досі чи не єдиним значним за обсягом 
дослідженням історії єврейських партій того часу 
є монографія Олександра Наймана «Єврейські 
партії та об’єднання України (1917–1925)»35, 
однак праця охоплює занадто значний період 
і хронологічні та тематично-територіальні межі, 
щоб зупинятися детально на діяльності єврейських 
партій у Центральній Раді. Автор радше говорить 
про «добу Центральної Ради» як хронологічний 
період, тло для свого опису, адже автор ставить 
собі за мету подати Translated виклад історії усіх 
єврейських партій в межах усієї України у одному 
розділі монографії36. Дослідник приділяє увагу 
формуванню партійної ідеології до 1917 р., 
стосункам партій між собою, наводить різні 
прик лади діяльності партій у різних місцевостях. 
О. Найман зовсім не використовує інших джерел 

та літератури, окрім тих, що видані українською 
та російською мовами – так навіть думки Мойсея 
Зільберфаба (робота якого опублікована їдишем 
і англійською) він цитує з книжки Соломона 
Ґольдельмана, виданої українською37.

Однією з найцікавіших та найповніших за 
об сягом залучених до аналізу документів є мо-
нографія американського дослідника Г. Аб-
рам сона. Спираючись на численні архівні та 
опубліковані джерела різними мовами, професор 
Абрамсон досліджує взаємні спроби українсько-
єврейського порозуміння у своїй книзі «A Pray er 
for the Government: Ukrainians and Jews in Re vo-
lu tionary Times, 1917–1920»38 («Молитва за уряд: 
українці та євреї в революційну добу, 1917–1920»). 
Автор не залишив поза своєю увагою і діяльність 
єврейських партій та міністерства з єврейських 
справ, розглянувши історію останніх у контексті 
складних українсько-єврейських взаємин.

У 2000 р. вийшла друком колективна праця Ін-
сти туту політичних і етнонаціональних дос лід жень 
«Національні меншини України у ХХ сто літті»39, 
у якій, зокрема, нашої теми стосується другий роз-
діл «Національні меншини в період Української 
на ціонально-демократичної рево лю ції», а саме 
пер ший па раграф цього розділу під назвою «Ідеї 
дер жа во тво рення Центральної Ради та Української 
Дер жави і національні меншини»40. Цей розділ роз-
криває переважно ук раїнські державотворчі ідеї та 
лояльність до них національних меншин, але зов-
сім мало ви світлює політику Центральної Ради сто-
совно цих меншостей і взагалі їх життя в Україні 
у той період.

Впродовж останніх років в Україні над ви-
вчен ням історії євреїв в Україні в час революції 
пра цюють Владислав і Людмила Гриневичі. 
Саме за їхнього співавторства вийшло дві праці: 
«Національне військове питання в діяльності 
Союзу євреїв-воїнів Київської військової окру-
ги (липень 1917 – січень 1918 рр.)»41 і стаття 
у збірнику «Нариси з історії та культури єв-
реїв України» під назвою «Євреї України в ро-
ки революції та громадянської війни»42. Обид ві 
безпосередньо не досліджують історію єврей-
ських партій в Центральній Раді, однак містять 
ін формацію про доволі важливі аспекти політики 
єв рейських партій та міністерства з єврейських 
справ, як-от: ставлення партій до єврейських 
вій ськових формувань і діяльність міністерства 
у сфері єврейської освіти.

Після ретельного вивчення історіографії, 
мемуарів, текстів опублікованих та не опуб лі-
ко ваних документів, можемо окреслити й уза-
гальнити спектр питань, якими цікавилися 
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й пе рей малися єврейські політичні діячі – від 
за галь но державних питань (економічних, право-
вих тощо) до суто єврейських національних 
проб лем – законодавче вирішення питань єв-
рей ської громади, статусу єврейської мови в Ук-
ра їні, освіти (Закон про єврейську вчительську 
семінарію), надання якнайширших прав єв рей-
ській національній меншині України (Закон про 
національно-персональну автономію), проб ле-
ми створення окремих єврейських військових 
час тин і болюче питання єврейських погромів 
(яке неодноразово порушувалося на засіданнях 
Центральної Ради).

На наш погляд, загалом є значна кількість 
не досліджених питань в історії єврейських 
пар тій в Українській Центральній Раді, а на-
явна історіографія не завжди може вичерпно 
відповісти на всі поставлені запитання, а також 
не повною мірою використовує наявні архівні 
джерела. Тому головним завданням наступних 
досліджень має стати найповніше розкриття дже-
рел з історії єврейських партій в Центральній Ра ді, 
введення у науковий обіг нових або маловідомих 
раніше документів з архівів України, інших країн 
Європи, Ізраїлю та США.
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джерелоЗнАвчі   тА   суміжні   гАлуЗі   ЗнАнь

«Слово про Закон і Благодать» першого 
київського митрополита – «русина» Іларіона є 
найдавнішим твором урочистого красномовства 
Київської Русі. Це – визначна пам’ятка, що стоїть 
біля витоків оригінальної вітчизняної літератури 
і справляє враження бездоганно озвученої 
думки, класичний твір ораторського мистецт-
ва, взірець майстерного синтезу злагодженої 
композиції, парадної пишності, чіткої ритміки та 
образності. Іларіон продемонстрував у «Слові» 
глибокі пізнання Святого Письма, античної та 
візантійської риторики. Проте «Слово» далеко ви-
ходить за рамки жанру урочистих святкових слів, 
адресованих віруючим. Це – справжня церковно-
політична декларація, в якій стверджується тор-
жество християнства на Русі, прославляються 
Руська земля та її правителі, передусім князь-
хреститель Володимир Великий. У цьому сенсі 
«Слово» відчутно перегукується з концепцією мо-
нументального живопису Софії Київської. Вчені 
давно помітили тісний зв’язок між «Словом» 
і Софією, розглядаючи їх ланками єдиного лан-
цюга культурних явищ початку ХІ ст.

УДК 291.8(477-25) «10»
Нікітенко Надія

дАтувАння «словА» митрополитА ілАріонА в контексті 
новітніх досліджень соФії київської

Всупереч традиційному датуванню «Слова» Іларіона 1037–1050 рр., обґрунтовується висновок про виник-
нення пам’ятки в 1022 р. Цей висновок підтверджується знахідками на фресках згадуваної у «Слові» Софії 
Київської низки ранніх датованих графіті, що свідчать про її функціонування вже в 20-х рр. ХІ ст., чим спросто-
вують традиційну нижню дату «Слова», яка базується на літописному датуванні Софії 1037 р.

Ключові слова: «Слово» Іларіона, Кіріопасха, літургія, Софія Київська, Благовіщенська церква, Володимир 
Святославич, Ярослав Мудрий, графіті, храм Святих Апостолів на Берестовому.

Вопреки традиционному датированию «Слова» Илариона 1037–1050 гг. обосновывается вывод о возникно-
вении памятника в 1022 г. Этот вывод подтверждается находками на фресках упоминаемой в «Слове» Софии 
Киевской ряда ранних датированных граффити, которые свидетельствуют о ее функционировании уже в 20-х гг. 
ХІ в., чем опровергают традиционную нижнюю дату «Слова», которая основывается на летописной датировке 
Софии 1037 г.

Ключевые слова: «Слово» Илариона, Кириопасха, литургия; София Киевская, Благовещенская церковь, 
Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, граффити, храм Святых Апостолов на Берестове.

Contrary to the traditional dating of «The Word» of Hilarion 1037–1050, the article gives the argument, confirming 
the raising of an attraction in 1022. This conclusion is supported by findings in St. Sophia frescos, mentioned in «The 
Word», of a number of early dated graffiti, that indicate its functioning in 20-ies of XI century. So, that fact refutes the 
traditional lower date of «The Word», which is based in the old chronicles dating of St. Sofia of 1037.

Key words: «The Word» of Hilarion, Kiriopasha, liturgy, St. Sophia, Annunciation Church, Volodymyr Svya to slavo-
vych, Yaroslav the Wise, graffiti, Church of St. Apostles at Berestov.

Д. Лихачов вважав головною метою «Сло-
ва» – визначення історичної місії Русі, навіть 
сприймав розписи Софії своєрідним коментарем 
до нього: на думку дослідника, Іларіон у своїй 
урочистій проповіді виходив із системи розписів 
Софії, вводячи тематику її зображень до загальної 
ідеології тієї доби1. Вже понад півтора століття 
вчені досліджують «Слово» в різних аспектах, 
але загальнозначущими для представників різних 
галузей науки залишаються ключові проблеми 
часу і місця його проголошення Іларіоном.

«Слово» має довгу назву: «  
        
       
          
       
       
         
»2. Як випливає з назви, текст пам’ятки 
має чітку структуру, що складається з трьох ча-
стин: співвідношення Закону і Благодаті, тобто 
Ветхого і Нового Завітів, поширення християн-
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ства та прихід його на Русь і, зрештою, похвала 
Володимиру Хрестителю.

Авторство і датування «Слова» вперше було 
об грунтовано у 1844 р. відомим московським 
ар хео графом А. Горським, якому належить за-
слу га наукового відкриття пам’ятки. Жо ден 
з її списків не зберіг імені автора, але ос кіль-
ки найповніший список «Слова» у руко пи су 
XV ст. супроводжується «Молитвою» й «Іс-
по віданням віри», підписаних іменем «
», поставлено го в Ки-
є ві мит ро по литом у 1051 р., і київ ський князь, 
так са мо як і в «Слові», іменується титулом «ка-
ган», А. Гор ський цілком переконливо відніс усі 
три па м’ятки до єдиного циклу, що належав Іла-
ріону.

Хронологічні межі виникнення «Слова» 
А. Гор  ський ви значив 1037–1050 рр. і вказав на 
зга  ду ван ня в тексті церкви Благовіщення на Зо-
ло тих воротах, зведеної згідно з «Повістю вре-
мен них літ» 1037 р., і на повідомлення як про 
ще живу дружину Ярослава княгиню Ірину, яка 
по мерла у 1050 р.3 У цей період Іларіон був пре-
сві тером церкви Святих Апостолів у княжій за-
мі ській резиденції в селі Берестовому. Отже, 
А. Гор ський пов’язав час виникнення «Слова» 
з бу дівничою діяльністю Ярослава, початок якої 
за «Повістю временних літ» припав на 1037 р. 
Про те вже давно доведено, що ця дата є умовною, 
ос кільки зроблений під нею запис підсумовує 
бу дівничу діяльність Ярослава за весь час його 
правління.

Через 120 років після виходу в світ праці А. Гор-
ського, М. Розов запропонував власне да ту ван ня 
«Слова», причому з точністю до року, мі ся ця, числа 
і, навіть, дня тижня. Дослідник довів, що цей твір 
написано на два євангельські тексти, які читалися 
на Великдень і на Благовіщення. Орієнтуючись 
на запропоновані А. Горським хронологічні межі 
створення «Слова» (1037–1050), М. Розов припу-–1050), М. Розов припу-
стив, що ця урочиста про повідь була виголоше-
на Іларіоном 26 берез ня 1049 р., коли Великдень 
припав на другий день після Благовіщення4. 
Слід зазначити конст рук тив ність застосованого 
М. Розовим методу датування пам’ятки, оскільки 
він базувався на уваж но му текстологічному 
аналізові (це важливо) і вра ховує богослужбову 
специфіку «Слова», яку, на жаль, мало хто бере до 
уваги при його вивченні. Хиткість запропонованої 
дослідником дати полягає в тому, що в 1049 р. 
Благовіщення припало не на Великдень, а було 
відзначено напередодні його.

У 1987 р. нами висунуто та аргументовано 
гіпотезу про датування «Слова» більш раннім 

ХІ ст. і вперше запропоновано вийти за межі 
встановлених рамок 1037–1050 р., оскільки ниж-
ня дата «Слова» не безсумнівна, бо базується на 
спірному факті закладин хронологічно єдиного 
комплексу споруд – Софії Київської і Золотих 
воріт з надбрамною церквою Благовіщення 
у 1037 р. Здійснивши новий аналіз «Слова», до-
ходимо висновку, що ця проповідь прозвучала на 
день повного збігу Великодня та Благовіщення, 
а саме – на Кіріо-Пасху 25 березня 1022 р. Ця дата, 
на нашу думку, позначає верхню хронологічну 
межу в створенні Софії Київської, яка схаракте-
ризована Іларіоном як діючий храм, що й дало 
підстави нам зробити висновок про датування со-
бору раннім ХІ ст.5 Наші міркування та висновки, 
узагальнені в монографії, випущеній у 1999 р.6, 
викликали критичні зауваження науковців, 
здебільшого через запропоноване нами більш 
раннє датування «Слова», а відтак – і згаданого 
комплексу споруд. У контексті наукової полеміки 
нами в 2003 р. надруковано нову публікацію, 
в якій викладено контраргументи щодо критич-
них зауважень наших опонентів7. У 2008 р. зі 
збіркою своїх праць виступив П. Толочко, який 
вбачав сенс цього видання «в облегчении участи 
всех, кто интересуется отечественной историей, 
но лишен возможности работы в крупных акаде-
мических библиотеках»; в анотації автор ствер-
джував, що вміщені в цій збірці його наукові пра-
ці «відбивають сучасний рівень дослідженос ті» 
історії Києва і Київської Русі IX–XIII ст.8

Попри таку заяву, присвячену «Слову» Іла рі-
о на нашу публікацію у 2003 р. чомусь не взято до 
уваги П. Толочком, який у своїй статті, вміщеній 
у згаданій збірці9, знову звернувся до проблеми 
да тування «Слова» та будівничої діяльності Яро-
слава. Пишемо «знову», бо ця стаття до слід ника 
фактично повторила матеріали його ж книжки, 
опублікованої у 2002 р.10 У виданні 2008 р. 
П. Толочко так само, як і в 2002 р., рішуче не приймав 
датування «Слова» 1022 р. і так само, як у всіх 
своїх попередніх виданнях, відстоював початок 
будівництва Софії в 1017 р., а закінчення в 1037 р.; 
«Слово» ж, на його думку, виникло наприкінці 
40-х – на початку 50-х рр. ХІ ст. «На жаль, – писав 
П. Толочко у книжці 2002 р., – висновки істориків 
щодо часу його написання (проголошення) не 
відзначаються одностайністю»11. Це жалкування 
досить точно передає його ставлення до чиїхось 
наукових но вацій, висловлене також у виданні 
2008 р.: «Не обходимо оговориться, что новое 
время, подвигшее многих ученых к «новому про-ых к «новому про-
чтению» истории, не оказало на автора столь ре-
волюционизируещего влияния»12.
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Як кажуть, часи змінюються і ми змінюємося 
разом із ними. Проте це не стосується наукової 
творчості П. Толочка, бо тут усе повертається «на 
круги своя». Він і сам зізнався, що «концептуаль-
но его взгляды не претерпели принципиальных 
изменений, поскольку зиждутся на достижениях 
и опыте многих поколений историков-руссистов, 
а также на документальной источниковой ос-
нове»13. Отже, П. Толочко, висловлюючи кри-
тич ні зауваження щодо нашого бачення певних 
ас пектів цієї проблеми, вкотре порушив ті ж пи-
тання, що й наші опоненти, цілком не врахо-
вуючи наведену нами доказову аргументацію 
у відповідях цим опонентам. Також не береться 
до уваги, а то навіть і перекручується відповідна 
цій проблемі аргументація, подана в нашій мо-
нографії 1999 р., на яку він часто посилається. 
Йдеться, зокрема, про дуже важливе автентичне 
джерело початку ХІ ст. – хроніку Тітмара Мер-
зебурзького, що містить свідчення про існування 
в Києві у 1017–1018 рр. Софійського монасти-
ря як діючої резиденції Київського митрополи-
та. Услід за Д. Айналовим14, К. Шероцьким15, 
Н. Ільїним16, А. Кузьміним17 і С. Висоцьким18 ми 
переконані, що у Тітмара йдеться про кам’яну, 
а не про якусь нікому не відому дерев’яну Со-
фію. Натомість П. Толочко хибно гадає, що бу-
цімто «До Н. Н. Никитенко по этому поводу не 
было расхождений. Исследователи согласно по-
лагали, что речь у Титмара идет о деревянной 
Софии»19. По-перше, розбіжності були і до нас, 
і ці розбіжності є цілком нормальним явищем 
для науки, а по-друге, – «согласно полагать» не 
є критерієм достовірності в науковому пошуку. 
Твердження П. Толочка про існування в Києві 
у 1017 р. невідомої за джерелами дерев’яної 
Софії суперечить його власній позиції – твердо 
стояти лише «на документальной источниковой 
основе».

Аналізу цього свідчення Тітмара нами при-
ді лено чималу увагу в монографії (стор. 215–
220), але наш опонент вирвав із поданої в ній 
системи доказів частину лише однієї фрази: 
«Н. Н. Никитенко полагает, что у Титмара речь 
идет о каменном кафедральном соборе, а по-
скольку Ярослав «осуществить его стро и тель-
ство за короткий период свого киевского кня-
же ния в 1016–1017 гг. не мог», значит он был 
возведен еще Владимиром Святославичем» і за-
явив, що нібито в тексті монографії «одно не-
досказанное предположение превратилось в ар-
гумент для второго»20. А вийшло з точністю до 
навпаки: один недомовлений ним пасаж наш 
опо нент перетворив на аргумент для іншого. 

Сам П. Толочко, не вважаючи за потрібне взя-
ти до уваги свідчення Тітмара, «так как больше 
того, что о них уже известно из литературы, ска-
зать трудно», відіслав читача до публікації май-
же півстолітньої давності, автором якої є відомий 
польський історик А. Поппе21. Принагідно зазна-
чимо, що якраз концепцію А. Поппе було піддано 
детальному критичному аналізові в нашій 
монографії22.

До речі, методологічні огріхи критичних за-
перечень П. Толочка яскраво й дотепно проде-
монстрував відомий московський дослідник 
О. На заренко у своїй відповіді на явно некоректну 
критику опонентом його праці23. О. Назаренко 
надто здивований тим, що його цілком пра во-
мірні для історичної науки гіпотетичні побу-
дови П. Толочко атестує як «вчену фікцію», 
про тиставляючи її «історичній реальності», 
а під останньою розуміє лише прямі свідчення 
дже рел, без будь-якої інтерпретації їх. У цьому 
зв’яз ку О. Назаренко писав: «Допускаем, что 
та кой дескриптивный подход тоже возможен, 
но насколько он плодотворен? Что он может 
дать, кроме пересказа источника своими слова-
ми? Неужели нужно напоминать, что механизм 
движения науки – это противоборство именно 
интерпретаций»24. Вчений навів такий приклад: 
«Так, нет ни одного источника, в котором бы пря-
мо сообщалось об учреждении в Киеве митропо-
лии в результате крещения Владимира Святого. 
И если современная наука все же пришла к убеж-
дению (быть может, временному), что дело об-
стояло именно так, то только на основе более или 
менее убедительных умозаключений (интерпре-
таций) в результате полемики с другими гипоте-
зами – в частности с гипотезой о появлении ми-
трополии в Киеве только при Ярославе Мудром 
ок. 1037/9 г., которая (гипотеза), к слову сказать, 
покоится как раз на прямом сообщении Повести 
временных лет (другое дело, что его можно по-
разному интерпретировать) и которая имела 
в числе своих сторонников многих авторите-
тов – того же А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова 
и др.»25 Гіпотетичність, передаючи словами 
О. На заренка, – це форма існування та руху нау-
ки, а останню не можна зводити чи то до нако-
пичення почерпнутих з джерел «фактів», які не 
підлягають критиці, чи до хаосу існуючих в науці 
«думок»26.

О. Назаренко справедливо вказав на неко рект-
ність спростування П. Толочком конкретних ар-
гументів опонента методом посилання на факт 
існування в науці інших позицій, зокрема, на 
дум ку авторитетів, цілком ігноруючи при цьому 
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роз’яснення цим опонентом власної точки зору. 
Московський дослідник висловив сумнів: чи мож-
на назвати науковою критикою його історичних 
побудов подібні закиди П. Толочка? Адже за та-
ких підходів останнього «науку следовало бы во-
обще закрыть, а открыть клубы по интересам»27. 
Ми цілком солідарні з позицією О. Назаренка, 
тим більше, що на собі відчули дуже схожу «нау-
кову критику» з боку П. Толочка.

Ось ще один показовий приклад некоректного 
тлумачення опонентом тексту нашої монографії: 
«Н. Н. Никитенко считает, что обсуждать лето-
писные свидетельства нет смысла, поскольку 
Ярослав Мудрый вообще не имел отношения к 
этому строительству»28. З усією відповідальністю 
заявляємо, що подібні міркування нами не вис-
ловлювалися в жодній із праць, а в монографії 
обговоренню літописних свідчень про закладини 
і зведення Софії та забудову давнього Києва при-
святили чимало місця (с. 199–203, 224, 247–249). 
Утім, таким ставленням до наших праць грішить 
не лише ця публікація П. Толочка, а й решта, де 
вони згадуються.

Наведемо ще деякі «перли» його критики 
на нашу адресу: «Сказане не залишає жодних 
сумнівів у тому, що будівництво нового міста 
Києва з кріпостю, Софійським собором та ін-
шими храмами – справа рук Ярослава Мудрого, 
й не варто в гонитві за сенсаціями кидати тінь 
на його діяння». Така пересторога – вже з світу 
політики, а не історіографії. «Звичайно, по-
хвальним є критичне ставлення до джерел, але 
в кожному разі воно мусить ґрунтуватися не на 
упередженості й підозрілості дослідника, а на 
документальних фактах. А саме їх тут і бракує». 
Справді бракує, але не в наших побудовах, де 
враховано та інтерпретовано всі наявні факти, 
а саме в джерелах. Наївно вважати, що на всі ви-
падки історичного буття, навіть на його головні 
події, можна віднайти «документальні факти», 
тим більше, що йдеться про майже тисячолітню 
давнину. «Молчание летописей об этом строи-
тельстве (Володимира. – Н. Н.) Н. Н. Никитенко 
объяснила тенденциозной угодливостью лето-
писцев времен Ярослава и его сыновей, которые 
все сделанное двумя князьями приписали одно-
му Ярославу. И снова никаких доказательств, 
одна только авторская интуиция». По-перше, тут 
наш опонент вводить читача в оману, адже нами 
вибудувано цілісну систему доказів, комплек-
сно проаналізовано писемні джерела та резуль-
тати натурних досліджень собору, опрацьовані 
цілими поколіннями вчених (с. 199–249). По-
друге, П. Толочко повністю знехтував результати 

наших власних багаторічних досліджень мо ну-
мен тального живопису Софії Київської, в якому 
чітко простежується прославлення Володимира 
і Анни як замовників собору. Що це: особиста 
манера пана академіка вести полеміку, до якої, як 
він дратівливо пише, йому «доводиться» вдатися 
у зв’язку з появою нашої монографії, чи свідома 
профанація ним нашої точки зору? Гадаємо, що 
перше тут зумовлене другим. І це вже не лише 
методологічний, а й етичний аспект полемічних 
навичок П. Толочка.

То ж, аби звільнити читача від пошуків на-
ших попередніх видань для об’єктивного розу-
міння авторської позиції, змушені повторити 
у пропонованій публікації деякі тези, висловлені 
нами раніше в процесі полеміки.

Повернутися до теми спонукають і новітні, 
без перебільшення – сенсаційні відкриття в Со-
фії Київській цілої низки дуже ранніх гра-
фіті, які містять прямі дати, що позначають час 
написання цих графіті на фресках – 1018/21, 
1019, 1022, 1028, 1033 (три записи в різних 
місцях собору), 1036 та 1038/39 рр. Графіті без-
заперечно засвідчують функціонування Софії 
в першій третині ХІ ст., а також те, що вже до 
1018/21 – 1022 рр. її було не лише зведено, але 
й декоровано мозаїками та фресками. Результати 
новітніх досліджень софійських графіті опуб-
лі ковано на прикінці 2007 та в 2008 рр., проте 
П. Толочко проігнорував у своєму виданні 2008 р. 
ці за про ваджені у науковий обіг нові факти. А во-
ни – аж ніяк не плід «однієї лише авторської 
ін туїції», хоча й спростовують літописні свід-
чен ня про заснування Софії Ярославом та да-
ють усі підстави віднести цю подію до ча сів 
Володимира. Про нові відкриття в Софії да то-
ваних графіті неодноразово повідомлялося впро-
довж 2007–2009 рр. і на велелюдних науко вих 
кон ференціях, і (дуже широко) в ЗМІ, то чим 
пояснити мовчання з цього приводу П. Толочка, 
згадане видання якого претендує на останнє 
слово в науці? Якщо наш опонент має сумніви 
щодо коректності прочитання нами та нашим 
колегою В. Корнієнком цих записів на стінах 
Софії, то, мабуть, мав би оприлюднити в науковій 
літературі власне прочитання цих графіті та 
довести хибність нашої точки зору.

Вважаємо, що тепер уже неможливо говорити 
про заснування Софії не лише в 1037 р., але 
й в 1017 р. Навіть менша за розмірами Десятинна 
церква споруджувалася сім років (989–996), тож 
певна річ, що Софію не могли заснувати з 1017 до 
1018/21 чи до 1022 р. До того ж треба враховува-
ти ще й час, необхідний для заготівлі необхідної 
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кількості будівельних матеріалів. Уже давно бага-
то дослідників (у тому числі й ми) відзначали, що 
початок княжіння Ярослава був несприятливим 
для будівництва грандіозного собору. Боротьба за 
київський престол між Святополком і Ярославом 
тривала до 1019 р., доки останній не утвер-
дився в Києві. Але й після цього аж до 1026 р. 
Ярослав через протистояння з Мстиславом не 
перебував у Києві, а управляв ним через своїх 
намісників. Натомість у другій половині княжіння 
Володимира, коли він досяг зеніту своєї слави та 
могутності, і коли після завершення Десятинної 
церкви, палаців та укріплень княжого дитинця 
виникла потреба у розширенні міста, склала-
ся оптимальна ситуація для будівництва Софії 
і укріплень із Золотими воротами.

То ж на початку свого київського княжіння 
Ярослав спромігся лише завершити те, що було 
вже майже повністю створено його батьком – 
Софію та укріплення з Золотими воротами, над 
якими Ярослав спорудив Благовіщенську церкву. 
Недарма писемні джерела і технологічні ознаки 
тиньку Благовіщенської церкви дають підстави 
стверджувати, що вона зведена дещо пізніше 
Софії та укріплень з Золотими воротами29. Роз-
горнути ж власне велике будівництво Ярослав 
зміг тільки після 1036 р., коли після смерті Мсти-
слава «       
  »30. Не дивно, що 
під наступним, 1037 р. у «Повісті временних 
літ» вміщено розлогий панегірик будівничій дія-
льності Ярослава, який насправді заклав і звів не 
весь комплекс згаданих у ньому споруд, а ли ше 
Благовіщенську церкву і патрональні для ньо-
го та його дружини Ірини Георгіївський та Іри-
нинський монастирі.

Стає зрозумілим, чому в «Слові» Іларіона, 
створеного у 1022 р., ці монастирі не згадуються. 
До речі, під згадуваними в ньому « 
 » у Києві Іларіон припускає аж ніяк не 
Георгіївський та Ірининський монастирі, як 
вважає П. Толочко31, але, як те виразно випливає 
з контексту, ті, що з’явилися за Володимира щой-
но після хрещення Русі. Поява ж надбрамної 
церкви Благовіщення подається Іларіоном як 
остання новина, причому на той час Софія вже 
була відома «  »32.

На думку П. Толочка, «Слово» могло з’явитися 
в часи розквіту Русі, адже це засвідчено фразою, 
що вона «      
». Дослідник певен, що тут ідеться про 
широкі династичні шлюби родини Ярослава33. 
Про те, тріумфальний вихід Русі на міжнарод ну 
аре ну стався раніше – за часів Володимира, який 

не лише «
»34, а й започаткував політику міжнарод них 
династичних шлюбів Рюриковичів. До того ж, 
цитована П. Толочком фраза стосується не часів 
Ярослава, а часів його попередників « 
      
    » я «  
      
      
 »35. Ми погоджуємося з думкою тих 
істориків (у тому числі М. Грушевського), що 
відносили апогей ранньофеодальної Русі до часів 
Володимира, а не Ярослава. Так звана «золота 
доба Ярослава» за словами М. Грушевського бу-
ла «вже ослаб леною копією» доби Володимира36. 
Це особливо рельєфно проступає з огляду на факт 
будівницт ва Володимиром не лише Десятинної 
церкви і кня жих палаців, а й Софії та укріплень 
із Золотими воротами.

Як вважає П. Толочко, в тексті «Слова» від-
сутні чіткі хронологічні свідчення щодо часу йо-
го створення37. Проте це не так, адже пам’ятка 
має свою богослужбову специфіку, яка визначає 
ці орієнтири, чим не можна нехтувати. Як зазна-
чалося вище, М. Розов визначив, що «Слово» 
написано на євангельський текст, який читають 
лише один раз на рік – на Великдень, а дру-
гий євангельський текст, тема якого розвивала-
ся в «Слові», стосується свята Благовіщення, 
що стоїть на стику Старого і Нового Заповітів, 
Закона і Благодаті, причому благовіщенську те-
му покладено в підвалини богословської та іс-
то ричної концепції твору. На нашу думку, текст 
«Слова» прямо вказує на те, що воно проголо-
шено 25 березня, бо в ньому цитуються чи тан ня 
благовіщенської літургії: «  
   «
»38.

За богослужбовою практикою, якщо Благо-
віщення збігається з Великоднем, воно не має ані 
передсвята, ані післясвята, тому благовіщенська 
тема наявна у богослужінні лише 25 березня39. Чи 
могло «Слово» прозвучати на всеношній з 25 на 
26 березня, адже всеношна напередодні Великод-
ня об’єднує обідню й утреню? У цьому зв’язку 
зауважимо, що благовіщенське богослужіння ха-
рактерне тим, що літургія (окрім днів Великого 
Посту) поєднується з утренею 25 березня, тоб-
то відбувається до полудня цього дня. Причому 
форма відправи змінюється щороку, залежно 
від дня, на який вона припадає. В 1049 р., яким 
М. Ро зов датував появу «Слова», Благовіщення 
припало на Велику суботу. За богослужбовим 
Уставом благовіщенська відправа в такому ви-
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падку розпочалася у п’ятницю ввечері, тобто 
24-го, і після півночі співали утреню, а вранці 25 
березня було відправлено літургію. На вечерні 
25-го розпочинається вже великодня відправа 
за чином Великої суботи40 . Отже, слова діалогу 
архангела і Богородиці не могли пролунати під 
час великодньої відправи 1049 р. Це означає, що 
«Слово» могло бути виголошене Іларіоном у день 
повного збігу Великодня і Благовіщення, тоб-
то на Кіріо-Пасху, яка відзначалася поєднанням 
великодної і благовіщенської відправ.

Це цілком відповідає характерові «Слова», 
адже такі твори ораторського мистецтва розгля-
далися як складова частина святкової літургії, 
коли Церква згадувала подію, що сталася саме 
цього дня. Оскільки за Ярослава Кіріо-Пасха 
сталася тільки одного разу, а саме – 25 березня 
1022 р., ця дата, на нашу думку, і визначає час 
появи «Слова».

Опонуючи нам, Ю. Шевченко залучив наші 
аргументи і зауважив, що оскільки тропар 
благовіщенської літургії міг звучати до обіду 
25 березня, а на вечерні того ж дня вже розпоча-
лася відправа Великої суботи, то М. Розов «нашел 
единственно возможный вариант произнесения 
«Слова…» между Благовещенской и Пасхальной 
службами Великой субботы, пришедшейся на 
25 марта 1049 г.»41. Проте, по-перше, М. Розов 
зовсім не стверджував, що «Слово» прозвуча-
ло між згаданими відправами, – більше того, 
він акцентував на тому, що його проголошено 
на перший (!) день Великодня, тобто у неділю, 
а не в суботу; по-друге, як вже згадувалося, такі 
проповіді були невід’ємною частиною святкових 
відправ, а не звучали між ними.

Т. Вілкул вказала на те, що крім великодніх та 
благовіщенських читань у «Слові» зустрічаються 
великопісні, різдвяні та інші службові тексти, 
і зазначила, що датування пам’ятки не слід 
ставити в залежність від збігу дат Великодня 
і Благовіщення42. Проте, як слушно зауважив 
І. Данилевський, наративні джерела з історії 
Київської Русі, як взагалі середньовічні твори 
такого характеру, майже цілком складаються 
з клішованих текстів і позначені систематичним 
звертанням до авторитетів (у нашому випадку – 
до біблійних текстів). Такі твори дослідник виз-
начив як своєрідні «колажі»43. Тому важливо вия-
вити ідейну вісь «Слова», довкола якої будується 
вся його концепція. У цьому зв’язку примітно, що 
центральні сюжети «Слова» групуються довкола 
теми Боговтілення, яка розкривається через ідею 
поєднання в Христі божественної і людської 
іпостасі. Ця головна богословська тема «Слова» 

висловлена у 17 антиномічних протиставленнях 
божественного і людського у Христа, причому 
цьому пасажу, який є композиційно-смисловим 
стрижнем твору, передують слова про Втілення 
Христа від Діви Марії (цю подію позначає 
Благовіщення), а завершується він ствердженням 
Його Воскресіння, після чого відразу читають 
прокимен, який звучить на вечерні в перший день 
Великодня: «Кто Богъ велии яко Богъ наш?»44.

Церква розглядає Благовіщення і Великдень 
як початок і завершення Втілення Христа, як «дві 
стадії однієї таїни, одного діла спасіння нашого 
во Христі Ісусі». Богослови перекладають назву 
«Кіріо-Пасха» як «Пасха господственна», тобто 
істинна, справжня, адже за церковним переказом 
Воскресіння Христа сталося саме 25 березня, на 
Благовіщення45. Відтак, зауваження Т. Вілкул не 
має доказової сили і не спростовує гіпотези про 
виголошення «Слова» на Кіріо-Пасху.

Ще одне вразливе місце нашого датування вба-
чають у тому, що воно нібито суперечить згаду-
ванню в «Слові» онуків і правнуків Володимира, 
бо найстарший син Ярослава (Володимир) на-
родився тільки 1020 р., а старший син остан-
нього (Ростислав) – 1038 р., наступні правну-
ки народилися вже тільки в 1050–1053 рр.46 
Примітно, втім, що панегі рик Ярославу (де, 
до речі, згадуються онуки та правнуки Во ло-
димира) є прикінцевою частиною «Слова», 
що не відповідає його назві, яка закінчується 
похвалою Володимиру. Ця прикінцева части-
на збереглася лише в одному списку «Сло ва» 
(С-591), що датується другою половиною XV ст. 
Інші списки XІV–XVI ст., а також фраг мент 
ХІІІ ст., закінчуються словами про завершення 
Ярославом починань Володимира у створен-
ні Софійського собору і це, як вважаємо, добре 
узгоджується як з назвою твору, так і з його 
датуванням початком правління Ярослава, коли 
було важливо задекларувати саме його «на-
місником» Володимира.

На підставі складу і повноти тексту дослідники 
вирізняють три редакції «Слова»47, причому 
першою визнають ту, яка репрезентована єдиним 
списком С-591, бо саме тут вміщено панегірик 
Ярославу, що є ознакою сучасності йому цього 
списку. Інші дві редакції вважають «усіченими» 
(52 списки) та «усічено-інтерпольованими» 
(13 списків), пристосованими для богослужбо-
вих потреб піз ні ших часів. На думку М. Розо ва, 
панегіричне зга дування Ярослава обмежило по-
ширення пер вісної редакції, адже авторитет Во-
лодимира в очах нащадків був незрівнянно ви-
щим, ніж його сина Ярослава. Тому найбільшого 
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поширення набула «усічена», як вважають – 
друга, редакція «Слова», в якій усе, що 
стосується діяльності Яро слава, пропущено48. 
Насправді і в цій редак ції присутні ознаки 
сучасності проповідника «Сло ва» Ярославу, який 
називається тут «» (свідком) благовір’я 
Володимира та послідовником його справи. 
Примітно, що саме «усічена» редакція містить 
текст, спільний для всіх списків трьох редакцій.

Дослідники чомусь не беруть до уваги ту об-
ставину, що вже за Ярослава, який княжив 35 ро-
ків, «Слово» могло редагуватися відповідно до 
тієї чи іншої події і звучати неодноразово, тож 
доволі розлогий панегірик Ярославу міг бути до-
лучений у зеніті його правління до створеного 
раніше основного тексту. А відтак більш ранній 
варіант тексту може бути якраз той, який ле-
жить в основі «усіченої» редакції, адже у ньому 
також йде мова про Ярослава, хоча й не у такій 
панегіричній формі, як у списку С-591: в ньому 
Ярослав характеризується богообраним наступ-
ником батька, стверджуючи устави Володимира 
і завершуючи його починання49. Саме ця «усі-
чена» редакція представлена найдавнішим по-
вним списком «Слова» з пергаменної збірки 
кінця XIV – початку XV ст. (Ув-509), а також 
фрагментом XIII ст. (Фн-37)50. Вона покладена 
в основу «усічено-інтерпольованої» редакції, 
в якій помітно посилено богословський елемент 
шля хом відхилення на другий план історичної 
час тини. Можна припустити, що «усічена» ре-
дакція «Слова» була своєрідною «матрицею» для 
всіх його пізніших варіантів, проте, звісно, не 
ар хетипом, що не зберігся. Тривале побутування 
в церковному вжитку саме цієї редакції «Слова» 
зумовило його пізніші лінгвістичні риси у по рів-
нянні зі списком С-591, бо останній текст такої 
кількості редагувань не зазнав. Показово у цьому 
зв’язку, що серед списків «усіченої» редакції збе-’язку, що серед списків «усіченої» редакції збе-
реглися два тексти XV–XVI ст. (МК-207 і Вл-105), 
які за своїми лінгвістичними характеристиками 
є близькими тексту С-59151. Тому, ані зміст, ані 
лінгвістичні особливості «усіченої» редакції 
«Сло ва», не суперечать висновку, що протограф 
її тек сту так само, як і тексту С-591, сягає ХІ ст.

Припускаємо, що концепція всіх редакцій 
«Слова» відбиває політичне замовлення Яро-
сла ва, ідеологом якого був Іларіон. Проте це за-
мовлення по-різному спрацювало у певні періоди 
княжіння Ярослава – в 1022 р., коли він ще не 
ствердився остаточно на київському престолі та 
мав серйозного суперника в особі свого брата 
Мстислава і, після 1036 р., коли став самодержцем 
Русі. Крім того, на початку княжіння Ярослава ще 

були живі сучасники Володимира, отже, свідки 
забудови ним тієї частини Києва, яка отримала 
в науці назву «міста Ярослава». Привертає увагу 
те, що в тексті «Слова» збереглися висловлювання, 
які можна пояснити лише хронологічною 
близькістю пам’ятки до часів Володимира. На-
приклад, Іларіон просить Володимира, як пра-
вителя помолитися за підданих: «   
  Ä ъ    
 ¿  »52 Йдеться про 
цілий народ, а не про окремих старожилів – 
сучасників Володимира в середині ХІ ст., при-
чому піддані Володимира ще добре пам’ятають 
його справи: «     
     »53.

Але чи міг Іларіон промовити своє «Слово» 
в 1022 р., адже у «Повісті временних літ» він упер-
ше згадується лише через 19 років? У літопису 
під 1051 р. про Іларіона згадується двічі: у пові-
домленні про обрання його митрополитом у Со-
фії і в сказанні про початок Печерського мона-
стиря. З Іпатіївського літопису випливає, що 
саме Іларіон був засновником монастиря, коли 
викопав невеличку печерку на київських горах. 
Після обрання його митрополитом у цій печерці 
усамітнився Антоній, який прийшов з Афону54. 
Як бачимо, Іларіон був сучасником Антонія, 
а відтак і Володимира, оскільки Антоній, як 
свідчить Києво-Печерський патерик, розпочав 
своє подвижництво ще за часів Хрестителя Русі. 
Ніщо не заважає припустити, що Іларіон , який 
величає Володимира «», був з тих 
ді тей « », яких Володимир після 
хрещення Русі віддав на « ». 
От же, Іларіон міг бути ровесником Ярослава 
і це пояснює, чому став його сподвижником: за 
середньовіччя існував звичай оточувати дітей 
державця їхніми ровесниками, вони спільно ви-
ховувалися, а згодом ці друзі дитинства форму-
вали оточення правителя. Якщо це справді так, 
то в 1022 р. Іларіону було 30–35 років, а при 
постригу в сан митрополита – 60–6555. Певна 
річ, що в 1022 р., будучи вже зрілим (надто 
для середньовіччя) мужем, Іларіон – блискуче 
освічений священик придворного храму, набли-
жена до князя людина цілком природно міг про-
голосити перед елітою київського суспільства 
складене ним «Слово». Він аж ніяк не сприймав-
ся «юним і скромним пресвітером», але ще не 
був і «церковним ієрархом» ( тобто єпископом), 
як те стверджує П. Толочко56. Адже сам Іларіон 
висловлювався про себе, що ще до посвячення 
в митрополити був пресвітером церкви Святих 
Апостолів на Берестовому.
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То ж своє «Слово» він виголосив, маючи ще 
сан ієрея.

Сумнів у тому, що Іларіон та Ярослав були 
ро весниками, висловив нам О. Толочко: «Див но, 
що дослідниці ніщо не заважає вважати трид ця-
тилітню людину ровесником Ярослава, котрому 
в 1022 р. було 44 чи 42 роки»57. Нас, з свого бо ку, 
дивує така безапеляційність дослідника дав ньо-
руських джерел, оскільки він чомусь від штов-
хується лише від літописного запису 1054 р., де 
говориться, що Ярослав прожив 76 років. Про-
те той самий літопис повідомляє, що 1016 р. 
Яро славу було 28 років58, отже, 1022 р. – 34. 
А в пергаменному Пролозі XIII–XIV ст. гово-
ри ться, що Ярослав прожив 66 років59. До речі, 
антропологічне, рентгенологічне і ана то мічне 
ви вчення скелета Ярослава дало підстави дос-
лідникам дійти висновку, що князь жив не 76, 
а 60–70 років60. Усі ці факти подано нами в мо-
нографії61, проте П. Толочко чомусь «не по-
мітив» їх.

Не переконує нас Є. Кабанець, який здійснює 
нову спробу ототожнення митрополита Іларіона 
з печерським архимандритом Никоном Великим 
(1077–1088), намагається «омолодити» Іларіона 
аби «дотягти» його життя в монастирі до кінця 
ХІ ст. Міркування автора про, як він пише, 
«геронтологічний аспект» проблеми стають на їв-
но-категоричними і навіть курйозними: «Стрім-
кий злет колись безвісного пресвітера від бувся, 
коли йому було близько 50-ти (важко уяви ти 
собі 30-літнього митрополита, що напучує 73-
літнього київського князя Ярослава), а найбільш 
активний етап церковної діяльності почався 
для нього на шостому десятку років. Потім 
Іларіон поступово старіє і, що цілком неминуче, 
байдужіє до пастирської діяльності». І далі таким 
же чином62.

До речі, наше, як пише Є. Кабанець, «намаган-
ня архаїзувати історію Печерської обителі» ба-
зується не «на підставі пізніх анахронічних 
дже рел», а на даних тексту Києво-Печерського 
па терика, де написано, що преподобний Ан то-
ній, який постригся на Афоні, повернувся звід ти 
на Русь і заснував монастир ще за князя Во ло-
ди мира63. Як довів О. Шахматов, ця звістка по-
хо дить із втраченого Житія Антонія, отже, сягає 
ще ХІ ст. Згодом вона потрапила і до інших дже-
рел XV–XVII ст. – Густинського літопису, Хро-
нографу, московських літописних зводів тощо64.

Отже, датуючи появу «Слова» 1022 р., спро-
буємо з’ясувати питання про місце його виголо-
шення. З цього приводу в літературі існують різні 
точки зору: припускають, зокрема, що «Слово» 

могло прозвучати або в Де сятинній церкві, або 
в Софії, чи у надбрамному Благовіщенському 
храмі. Усі ці точки зори мають сенс, якщо прийняти 
наше припущення про можливість кількаразового 
виголошення «Сло ва» за часів Ярослава: справ-
ді, воно могло прозвучати і в Десятинній церкві 
на день пам’яті Володимира (до речі, починаю-
чи з XV ст. у деяких списках «Слово» по мі-
щається під 15 липня), і в Благовіщенському 
храмі з приводу його освячення та завершення 
оборонних спо руд навколо Києва, і в Софії 
з нагоди інтронізації Іларіона. Вже сама по собі 
велика кількість списків «Слова» свідчить про 
те, що пам’ятка мала неабияке богослужбове зна-’ятка мала неабияке богослужбове зна-
чення, тож у адаптованому вигляді, відповідно 
тій чи іншій нагоді, побутувала як Похвальне 
слово впродовж століть. Принаймні «Слово» 
зна йшло відображення в Похвалі Володимиру 
в Пролозі ХІІІ ст., в Похвалі князям Володими ру 
Васильковичу і його наступнику Мстиславу Ва-
сильковичу, вміщеній під 1288 р. в Іпатіївському 
літописі, в житії Леонтія Ростовського XIV–
XV ст. тощо.

Є ще одна тема, яка виразно звучить у «Сло-
ві» – про апостольську місію, причому на ле жить 
вона центральній частині «Слова», де ви кла-
дено розгорнуту похвалу Володимиру Рів но-
апос тольному. Тут висловлено думку про те, що 
кожна країна і її народ хвалить свого апостола, 
які перелічуються Іларіоном, а далі додається: 
«        
      
      
 ». Далі йдеться про те, що 
«       
»65. Володимир називається «  
»66, цитуються слова з Єван гелій, Ді-
янь і Послань апостолів. Виходячи із цьо го, 
а також з датування «Слова» 1022 р., вислови-
мо припущення, що тоді ж воно прозвучало 
і в хра мі Святих Апостолів на Бе рес товому, де 
Іла ріон був пресвітером. Про те, що «Слово» бу-
ло виголошено у цій придворній церк ві при за-
мі ській княжій резиденції може пев ним чином 
свід чити вислів Іларіона, який звер тається « 
     
 »67 тобто до еліти київського 
су спіль ства, до того ж цей вислів є зачином 
«Сло ва».

За аналогією з церквою Святих Апо сто лів 
у Константинополі можемо зро бити при пу-
щення, що церква Апостолів на Бе рестово му 
бу ла місцем вшанування київських во лода рів, 
стверд ження апостольської місії і шля хетного ро-
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до воду Рюриковичів, про що виразно викладено 
в «Слові».
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Султанська палацова гвардія капикулу (букв.: 
«ра би монаршого порогу») впродовж усього ча су 
свого існування залишалась важливим вій сько-
во-політичним інститутом Османської імперії, 
фак тично являючи собою центральний елемент 
створеної османськими султанами нової вій-
сько вої системи, не пов’язаної з архаїчними 
тра ди ціями родоплемінної організації середньо-
віч но го війська. Капикулу вирізнялись своєю 
дис цип лінованістю, високим бойовим духом та 
здат ніс тю виконувати бойові завдання найвищої 
складності. Завдяки особливій формі комплекту-
вання та вишколу військо капикулу, що з самого 
початку було суто османським винаходом, є од-
не із перших в Європі за часів середньовіччя 
професійне військо багатоцільового призначен-
ня. Творення корпусу капикулу започаткова но 
сул таном Мурадом І (1362–1389) шляхом фор му-
вання підрозділів йені чері (яничарів або «ново-
го війська») у 1362 р., пізніше вони ут ворили 
най чисельніший корпус1 (оджак2) у скла ді сул-
тан ської гвардії, яка вже існувала на ре гу ляр-
ній основі. Крім піхотного корпусу яни ча рів до 
складу капикулу увійшли шість кінних бьо лю-
ків (полків) сюварі (капикулу сюварілері), кор-
пус гармашів (топчу), гарматна обозна служ ба 
(топ арабаджи), корпус зброярів (джебед жи) 
і новобранці (аджемі оглани)3, а також два 
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допоміжні підрозділи – корпуси саперів (лягим-
джи) і бомбардирів (хумбараджи).

Комплектування війська капикулу відбувалось 
за рахунок вилучених з сімей християн юнаків 
після проходження ними кількарічної попередньої 
підготовки в рамках особливого османсько-
го інституту – вже згадуваного корпусу аджемі 
огланів, який власне й забезпечував ісламізацію 
та потурчення набраних у такий спосіб юнаків. 
Заміщення вільних вакансій в оджаку аджемі 
огланів відбувалось шляхом відрядження на 
службу тих юнаків, які відбули кількалітній 
строк підготовки в різних військових структурах 
османської армії або працювали у господарствах 
османських сановників (селян) Анатолії у якості 
простих робітників; дехто з цих юнаків міг про-
ходити службу на флоті простим веслярем або ку-
харем в армійських частинах. Після фактичного 
зарахування до числа аджемі огланів новобранці 
щорічно забезпечувались двома комплектами 
одягу, який включав такі елементи однострою: 
серпуш конічної форми жовтого кольору на го-
лову, капут – шинель, халат долома з ґудзиками 
до поясу, оперізувались оглани кушаком, до якого 
кріпився невеликий кинджал. Окремо їм видава-
лись кошти на придбання взуття – адет-і зерпуль 
(«право на дрібні видатки»), що було запровадже-

© Срібняк Ігор, 2010
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но за часів правління султана Сулеймана Кануні. 
Один раз на рік аджемі огланам виплачувались 
з державної скарбниці кошти йаи [харджи] (ви-
датки на лук, 30 акче4), які вже судячи з назви 
призначались для придбання луку і стріл.

Комплект одягу яничара включав широкий 
каптан блакитного або синього кольору, верхній 
одяг – довга (до п’ят) долома з широкими рука-
вами, на яку ще й надягався плащ (барані). Крім 
того яничари носили вузькі шаровари та чобо-
ти різного кольору залежно від їхнього рангу 
(вищі чини – жовті, старші офіцери – червоні, 
молодші – чорні). Яничарським чорбаджи (букв. 
«роздавальник супу», командир підрозділу) ви-
давалось для пошиття шинелі сукно зеленого ко-
льору (собрамані). Всім офіцерам яничарського 
корпусу комплект одягу видавався двічі на рік 
(літній комплект називався бахаріє, зимовий – 
земістаніє)5. Найприкметнішою та ексклюзив-
ною ознакою приналежності до яничарського 
корпусу були бьорки6, які тривалий час виготов-
лялись у спеціальній майстерні при яничарсько-
му корпусі. 

Малюнок 2. Османські гармаші (топчу). Кожний озброє-
ний шаблею та тримає у руці довгу тонку палицю із при-
кріп леним до неї трутом для запалювання гарматних за-
палів. У центрі малюнка фрагмент жерла гармати, біля 
якої складено ядра невеликого калібру. 

Малюнок 1. Яничари під час виконання ними цере мо ні-
альних функцій. До бьорків прикріплені спеціальні конст-
рукції із макетами вітрильника (в центрі) та башти 
фортеці (крайній праворуч). У кожного із зображених на 
малюнку яничарів – мушкет і шабля, у крайнього ліворуч 
ще й спис із кінцівкою спеціальної форми. 

Під час боїв кожному яничару видавали 
зброю – зроблений з рогу лук, комплект стріл, 

щит, кинджал, сокиру, арбалет; тіло і голову вояків 
за хищали лати і шоломи; крім того їм видавалися 
шан цеві інструменти – кирки і лопати для риття 
око пів. Якщо на перших етапах існування корпу-
су яничари були озброєні метальною зброєю 
(спи сами), то вже у першій половині ХVІ ст. її 
пос тупово витісняє вогнепальна – трутний муш-
кет (тюфекчи). На 1532 р. переважна більшість 
яни чарів (9 тис.) вже мали на озброєнні муш-
ке ти, і тільки одна тисяча із них ще не мала на-
вичок у користуванні ними, продовжуючи ро-
би ти ставку лише на застарілі зразки зброї7. 
Так, зокрема, у складі яничарського корпусу 
Му радом І створено окремий загін яничар зен-
бе рекчи (зенберек8 – арбалет), який пізніше ре-
о рганізовано в одну з яничарських орта9. Кінні 
яни чари (солаки, хасекі, загарджи)10 у кінному 
строї не використовували вогнепальної зброї, по-
слуговуючись луком і стрілами (тіркеш), а також 
кинджалами та кривими шаблями.

Найпочесніше становище серед військ ка пи-
кулу займав «кінногвардійський» оджак сю ва-
рі (сюварілері), творення якого розпочалось ще 
за часів правління Мурада ІІ. Кожен воїн-кін-
нот ник був озброєний луком і стрілами, со ки-
рою, палашем, кинджалом, шаблею, булавою 
(вог  непальна зброя османською кіннотою не 
ви користовувалась); мав він і захисні обла-
дунки – щит, шолом, лати. Першим сформовано 
бьо люк сіляхдар, який отримав свій особливий 
пра пор жовтого кольору, завдяки чому набув не-
офі ційної назви «жовтопрапорного». Ще один 
кін ний бьолюк капикулу – сіпахі – створено за 
часів правління Мегмеда Фатіга, і завдяки сво-
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Малюнок 3. Чавуши (старші офіцери яничарського кор-
пусу). До сідла кожного прикріплено сагайдак зі стрі ла-
ми, лук і шаблю. На головах – ускюфи з пір’ям лелеки, 
вдяг нені у плащі (ферадже) із сукна на хутрі. 

є му прапору також мав неофіційну назву кир-
мизи байрак («червонопрапорний»). Нарешті 
у се редині ХV ст. до бьолюків сіляхдар і сіпахі 
бу ло додано ще два – кінні загони правих і лі-
вих улуфеджи11, які йшли в бій під зеленими 
прапорами.

Малюнок 4. Вищі офіцери яничарського корпусу, так 
званого катарагалари (від катар – караван). На кож-
ному – спеціальні головні убори (чорбаджи) з повстини 
у вигляді циліндра із високою кінцівкою, до якої кріпився 
великий султан.

Кожна яничарська орта мала свого байрак-
тора (офіцера-прапороносця), який персональ-
но відповідав за збереження (у мирний час) та 
носіння (під час воєнних дій) жовто-червоного 
прапора із зображенням меча праведного халіфа 
Алі (див. малюнок № 5). Крім того в яничарсько-
му корпусі було ще кілька прапорів, у тому числі 
Імам-и Азам (штандарт шейха ордену бекташи 
з білого шовку), прапор командувача корпусу 
(яничарського аги) та його заступника (кетхуди), 
стяг яничарського корпусу. Головним прапором 
яничар вважався Імам-и Азам, він доручався 
башбайрактору, який постійно знаходився біля 
намету яничарського аги. 

Так само кожна яничарська орта мала також 
свою емблематику (див. малюнок № 6), причому 
ці зображення подавались на брамах казарм, де 
перебували яничари, наметах, яничарських штан-
дартах і прапорах, могильних каменях, і навіть 
на тілі та руках яничар у вигляді татуювань12.

Отже, підрозділи султанської гвардії мали 
роз  маїту емблематику, що слугувала одним із 
за  собів згуртування османського вояцтва та 

Малюнок 5. Один з османських прапорів (червоного ко-
льору) із витканими на ньому надписами арабською мо-
вою та металевою кінцівкою, яка кріпилась на верхівці 
древка прапора з надписом «Перемогу буде здобуто за 
допомогою Аллаха»13
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під  несення його морального духу під час во-
єн  них дій; як офіцери, так і рядові вояки мали 
од  нострої однакової колористики. Існувала 
струн ка система ієрархії яничарських офіцерів, 
яка підкреслювалась окремими деталями одно-
строїв. Піші та кінні частини війська капикулу 
ма  ли розмаїте озброєння, яке давало змогу їм 
вико нувати бойові завдання різної складності.

Малюнок 6. Емблеми яничарських орта (1–40). Перша 
крайня ліворуч емблема належить першій орта деведжи 
(погоничів верблюдів)14.

1 До яничарського корпусу входила 196 орта з власною 
нумерацією, кожна з яких мала неоднакову кількість вояків 
(від 100 до 500 чол.).

2 Назва яничарського корпусу – оджак (сім’я, родинне 
вог нище) – символізувала його єдність. У спілкуванні між 
собою яничари використовували звернення «йолдаш» (бук-
вально – «людина, яка йде однією дорогою», соратник). 
Таке звернення засвідчувало особливу атмосферу взає мо до-
помоги, тісного єднання яничарів у лавах корпусу. 

3 Клейнман Г. О. Армия и реформы. Османский опыт мо-
дер низации. – М., 1989. – С. 146.

4 Акче (тур.) – срібна монета розміром 12–14 мм, що пе-
ре бувала в обігу в Османській імперії та на момент своєї 
по яви в ХІV  ст. важила 1 грам (за іншими даними – 1,2 
грама) – авт.

5 Відома й інша назва зимового комплекту одягу яни-
чарів – чука (чуха – назва різновиду тонкого сукна, з якого 
шився згадуваний одяг). Див.: Мебде-и Канун-и Йени-
чери... – С. 28, 203.

6 Бьорк (або кече, буквально повсть, повстина) – назва 
головного убору білого кольору висотою 45 см, який спо-
чатку використовували вояки османського піхотного кор-
пусу яя, а потім виключно яничари. Тильна частина бьорку 
ви готовлялась з тонкої ангорської вовни (ятирми), яка зак-
ривала потилицю та широкою смугою спускалась до плеч 
(див.: Мебде-и Канун-и Йеничери оджагы тарихи (История 
происхождения законов янычарского корпуса) / Изд. текста, 
пер. с тур., коммент. и указ. И. Е. Петросян. – М., 1987. – 
С. 222).

7 Пенский В. В. Военная революция и развитие военного 
дела в Османской империи в ХV–ХVІІ вв. // Восток (Ori-
ens). – М., 2007. – № 6. – С. 35.

8 Зенбереком також називали невелику гармату, яка пе ре-
возилась на верблюдах або конях.

9 Мебде-и Канун-и Йеничери... – С. 206, 213.
10 Спеціальні підрозділи яничарського війська, однією 

з функцій яких була участь у султанських полюваннях. 
11 Займали у бойових порядках місця на правому і лівому 

флангах, відповідно – праворуч від сіпахів та ліворуч від 
сіляхдарів. Такий порядок зберігався і під час зупинок 
армії. 

12 История Османского государства, общества и циви ли-
за ции: в 2-х т. / под ред. Э. Ихсаноглу. – М., 2006. – Т. 1: Ис-
то рия Османского государства и общества. – С. 284–285.

13 Див.: The Great Ottoman-Turkish Civilization / Halil Inal-
cik (Chief of the editorial Board). – Ankara, 2000. – Vol. III.

14 Див.: The Great Ottoman-Turkish Civilization / Halil Inal-
cik (Chief of the editorial Board). – Ankara, 2000. – Vol. III.
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У сучасній російській історичній літературі 
по ширюється твердження про службу у 1918 р. 
в шта бі німецьких військ в Україні велико-
го герцога Гессенського, рідного брата росій-
ської імператриці Олександри Федорівни. З ен-
циклопедії Ф. Брокгауза і І. Єфрона довідуємося, 
що Ернст-Людвіг – син великого герцога Лю-
довіка ІV і англійської принцеси Аліси. Народився 
у 1868 р. в Дармштадті, відвідував університети 
в Гессені і Лейпцигу, служив у пруській гвардії. 
У 1892 р. успадкував престол. Одружений з 
прин цесою Вікторією-Мелітою, другою дочкою 
герцога Альфреда Саксен-Кобург-Готського і ве-
ли кої княгині Марії Олександрівни, герцогині 
Саксен-Кобург-Готської. Його єдина донька Єли-
завета (1895 р. н.) померла від сепсису.

Адепти версії про службу в Києві великого 
герцога стверджують, що він мав чин майора 
і працював у штабі Оберкомандо під псевдоні мом 
Гаазе (Haase), очолюючи розвідувальний відділ. 
Зокрема, письменник і історик В. Кожинов, опи-
суючи зустріч лідера кадетів П. Мілюкова влітку 
1918 р. з начальником німецької контррозвідки 
у Києві Гаазе, з викривальним пафосом конста-
тував: «Свого роду жорстка іронія долі поля гала 
в тому, що під іменем Гаазе фігурував ве ли кий 
герцог Ернст-Людвиг Гессенський і Рейн ський – 
старший брат російської імператриці Олек-
сандри Федорівни – тієї самої, яку Мілюков усьо-
го півтора роки тому звинувачував у зрадницькій 
діяльності на користь Німеччини»1. Історик 
О. Пу ченков у статті під доволі епатажною на-
звою «Переворот у цирку. Страсний тиждень 
Павла Скоропадського» цілком ствердно писав 
«Під псевдонімом Гаазе (Haase) фігурував ве-
ликий герцог Гессенський і Рейнський – стар-
ший брат імператриці Олександри Федорівни»2. 
Аналогічні відомості навів ще один російський 
історик А. Іванов у книзі «Верная Гвардия» та 
інтернетпублікаціях3. При цьому він посилався 
на радянську дослідницю Н. Думову4. Інші ав-
тори також пишуть про службу великого герцога 
Гессенського у Києві як доведений факт.

Серед українських вчених першим піддав сум-
ніву цю інформацію Г. Папакін, вказавши, що праві 
російські кола в Україні вважали майора Гассе 
законспірованою головною фі гурою німецької 
політики на Сході – принцом Гес сен ським, рідним 
братом останньої російської ім пе ратриці. Автор 
наголосив на відсутності конк ретних підтверджень 
цієї версії. Однак й сам породив певну інтригу, 
повідомивши без по силань на джерело, що хтось 
з Гессен-Дарм штад ських все ж служив у складі 
німецьких військ в Україні5.

Витоки цієї конспірологічної інформації свої-
ми коренями сягають літа 1918 р. Такі чутки 
ак тивно циркулювали в українських урядових 
ко лах. Видатний учений і один з лідерів партії 
ка детів В. Вернадський, близький до міністра ос-
віти М. Василенка, на початку червня занотував у 
щоденнику його розповідь про прийом у коман-
дувача німецьких військ генерал-фельдмаршала 
Г. Ейхгорна: «На терасі посля обіду у Вас[иленка] 
була явно влаштована розмова з Гаазе (псевдонім 
принца Гессенського, брата імп[ератриці] Олек-
с[андри]»6. Майор, який володів російською 
мо вою, запитав у Василенка, чи не настав час 
воз з’єднання з Росією? Той відповів, що дійсно 
Ні меч чині вигідно мати на Сході сильну єдину 
дер жаву. Гаазе висловив думку, що ініціатива має 
йти з Києва, а не Москви. Він також запитав про 
місцезнаходження П. Мілюкова, очевидно, будучи 
поінформованим про перебуван ня лідера кадетів 
у Києві. Через кілька днів від булася зустріч майо-
ра з останнім. Проте 7 червня В. Вернадський у 
щоденнику висловив сумнів що до родового по-
ходження німецького офіцера: «Не ясно – Гаазе  – 
принц Гессенський чи ні. Дея кі міністри (Гутник*) 
заперечують це (зі слів Пал това?**)»7.

* Гутник С. – міністр торгівлі і промисловості.
** Палтов О. – заст. міністра закордонних справ.

Походження цієї легенди з’ясувати точно не 
вдалося. У той же час численні джерела доводять, 
що майор Гассе (Гаазе) цілком реальна дійова 
особа, один із найвпливовіших функціонерів 
шта бу вищого німецького командування в Ук-
ра їні (Оберкомандо). Поряд з командувачем ге-
нерал-фельдмаршалом Г. Ейхгорном, начальни-
ком штабу генерал-лейтенантом В. Гренером він 
відігравав провідну роль у реалізації тут політики 
рейху Німеччини.

Наявні джерела по-різному називають посаду 
майора Гассе – начальник розвідувального, контр-
роз відувального, політичного відділу, відділу 
зв’яз ку, пресофіцер тощо. Очевидно, найточні шим 
у цьому був гетьман П. Скоропадський, який пи сав 
у спогадах: «до мене приїхав офіцер в ро сійській 
формі, який представився службов цем якогось 
відділу «Оберкомандо» і повідомив, що началь-
ник розвідувального відділу «Обер ко мандо» май-
ор Гассе просить, чи може він до ме не приїхати 
у важливій справі. Я не хотів йо го приймати у себе 
і сказав, що краще зайду до ньо го сам»8. Того ж ве-
чора така зустріч від бу лася. Після неї генерал впев-
нився, що його ре путація в Оберкомандо «вселяє 
їм повагу»9. П. Ско ро падський і Гассе зустрічали-
ся й у наступ ні дні у справі підготовки усунен ня 
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від влади Центральної Ради. Підтвердження цьо-
му дають спогади близького товариша гетьмана, 
колишнього кавалергарда, лідера київських мо-
нар хістів Ф. Безака. Саме у його будинку меш-
кав П. Скоропадський напередодні перевороту 
в 1918 р. Тут відбулися його зустрічі з офіцера ми 
Оберкомандо Альвенслебеном, Ярошем, Гассе. 
Це дало підстави Ф. Безаку написати у спога-
дах: «гетьманство випадково зародилося у мене 
в будинку»10.

Гетьман залишив розлогі характеристики 
про від них функціонерів Оберкомандо. Так він 
пи сав: «Ейхгорн був поважний старий у повно-
му розумінні цього слова, розумний, освічений 
дуже, з широким світоглядом, доброзичливий, не 
дарма він був онуком філософа Шиллінга». Про 
В. Гренера П. Скоропадський зауважив: «На мене 
цей генерал справив добре враження. Спокійний, 
врівноважений, чесний, без бажання скориста-
тися й урвати за будь-що»11. Поза сумнівом, 
у цих кваліфікаціях є певна доля ідеалізації. 
Тим більше, що Ейхгорн загинув на українській 
землі в результаті теракту російських есерів. 
А з Гренером П. Скоропадський підтримував 
друж ні стосунки й в еміграції.

Гетьман володів інформацією про керівних вій-
сько виків німецького штабу, з якими доводи ло ся 
співпрацювати. Зокрема, про капітана Аль венс-
лебена він писав, що той походив з арис ток ратичної 
пруської родини, був досить незалежним і тримав 
се бе так, щоб думали «він є дійсним вираз ником 
лед ве не поглядів самого ім ператора»12. Не випад-
ково цьому офіцерові доручили супроводжувати 
П. Скоропадського під час офіційного візиту до 
Ні меччини у вересні 1918 р. Безперечно, якби май-
ор Гас се був справді рідним братом імператриці, 
ко лишній флігель-ад’ютант царя знав би про це. 
У той же час місце та роль майора в німецькому 
штаб ному істеблішменті, його поведінка щодо ук-
ра їнських посадовців створювала се ре довище для 
підтримання легенди про на леж ність останнього 
до імператорської родини. Тим більше, що про 
візити герцога до Росії в до ре волюційний час часто 
писали в пресі. Так, 2  бе резня 1908 р. телеграфні 
агентства повідомили, що в Царське село прибув 
августійший брат ца риці Олександри Федорівни 
великий герцог Ер нст- Люд віг Гессенський з дру-
жиною великою гер цо гинею Елеонорою. Йо го 
зуст річали цар, ве ли кі князі Михайло Олек санд-
рович і Микола Ми ко лайович, міністри, царська 
сви та і вищі прид ворні чини13. 

Про політичну вагу майора Гассе в українських 
справах є чимало свідчень. Зокрема, керівник Ук-
раїнського телеграфного агентства (УТА) Д. Дон-

цов пе редав атмосферу вечері у гетьмана на по-
чат ку червня 1918 р. Тоді майор сидів по руч із 
П. Ско ропадським. Коли зайшла мова про роботу 
агент ства, то Гассе «безцеремонно ін терпелював 
ме не з приводу «тенденційності» УТА». Зокрема, 
він був незадоволений тим, що пода ються ві до-
мос ті про «розрухи» в провінції14.

Та обставина, що саме Гассе вів перегово ри 
з лідером російської кадетської партії П. Мі лю-
ко вим, серйозно підносила значущість цього 
майора в очах гетьманських урядовців-кадетів. 
Мілюков записав зміст їхньої розмови, стрижне-
вою лінією якої було відновлення за допомогою 
Німеччини монархічного ладу в Росії. З цими за-
писами він ознайомив лідерів київських кадетів – 
Д. Григоровича-Барського, М Василенка, В. Вер-
надс ького та ін.15

Природно, що начальник розвідувального 
відділу Оберкомандо підтримував широкі контак-
ти з провідними урядовцями гетьманату, виходя-
чи з професійної необхідності. Очевидно, складе-
ні ним аналітичні записки щодо політичного 
становища в Україні, його оцінки її вищого 
державно-політичного керівництва вже ніколи 
не стануть надбанням німецьких чи зарубіжних 
дослідників. Отже й не розширять наші знання 
про саму постать майора Гассе.

За свідченням доктора П. Ліба, 14 квітня 
1945 р. в результаті нальоту британської авіації 
на Потсдам було знищено військовий архів. Май-
же всі матеріали ко лиш ньої пруської армії зго-
ріли. «Тож більшість до ку мен тів про окупацію 
України 1918 р. слід вважати втраченими» – вка-
зав німецький історик16. На щастя, архівні доку-
менти зовнішньо по лі тич ного відомства Німеч-
чини, в тому числі й кон фіденційне листування 
з посольством у Ки є ві, збереглися. Якимось чи-
ном їхні копії стали над банням головної редакції 
(М. Горький, І.. Мінц, Є. Городецький) книги «Ис-
то рия гражданской войны» і були опубліковані 
упродовж 1936–1942 рр. у низ ці радянських до-
кументальних видань17. Вони відобразили неви-
зна ченість «східної» політики рейху, суттєві 
від мінності в під ходах до її реалізації між вій сько-
вими і дип ло матами. Німецькому послу А. Мум-
му в Киє ві три валий час вдавалося згладжувати 
ці роз ходжен ня. Однак поразка Німеччини у Сві-
то вій війні, ство рення нового німецького уряду 
призвели до падіння впливу військових. Ця си-
туація від билася й на долі чільних працівників 
штабу Обер командо, в т. ч. й майора Гассе.

Уже 10 жовтня 1918 р.щойно призначений 
міністр закордонних справ В. Зольф надіслав 
німецькому послу в Києві шифрограму з викла-
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дом нової політичної лінії щодо України. Остання 
мала поки що зберігатися як самостійна дер-
жава. Великоруські елементи і агентів Антанти 
необхідно було видворити з України. Гетьманові 
належало подовжувати курс на українізацію, 
спираючись на Український Національний Союз, 
який мав стати національними зборами, тобто пар-
ламентом України18. Така конкретизація завдань 
пояснювалася суттєвим впливом лідерів УНС на 
німецьких лівих. 9 жовтня 1918 р. С. Єфремов, 
А. Ніковський та А. Марголін надіслали теле-
граму депутатам рейхстагу Гаазе, Готхейну та 
д-ру Давіду з проханням через МЗС вплинути на 
орієнтацію Німеччини в українському питанні. 
Вони кваліфікували майорів Гассе та Яроша як 
провідників протиукраїнської політики. Тому 
зов сім не випадково у директивах В. Зольфа міс-
тилася вказівка на те, що для реалізації цих за-
ходів у Київ прибуде група чиновників на чолі 
з де путатом А. Зюдекумом, а «пани Гассе і Ярош 
будуть на цей час ad adiendum verbum (для осо-
бистого звіту) відкликані в Берлін».

Через відсутність посла Мумма в Києві та 
хворобу радника Берхема реагувати на цю доволі 
скороспілу програму МЗС довелося генконсулу 
у місті генералові Е. Тіллю. Слід відзначити, що 
він виявив власну самостійну позицію не по-
годжуватись із багатьма положеннями директив 
МЗС. Зокрема, ним вказувалося на утопічність ви-
далення з України всіх монархістів, оскільки се-
ред них багато українських громадян. Сумнівним 
він назвав й драконівські методи щодо агентів 
Антанти, яких ще треба виявити. Приїзд у Київ 
доктора А. Зюдекума дипломатично визнавався 
«не зовсім зручним», оскільки гетьман особисто 
підтримує контакти з УНС. Суттєві заперечення 
зустріли й наміри відкликання Гассе та Яроша. 
Е. Тіль писав із цього приводу: «Хоч нам відомо, 
що майори Гассе і Ярош – це «betes noires» (нена-
висна людина) для місцевих націоналістичних кіл, 
ми б не підтримували їх раптового відкликання». 
Консул пояснював це тим, що Гассе щойно по-
вернувся з Німеччини, а Ярош права рука гене-
рала Гренера і той так просто не змириться, не 
зробивши з цього факту небажаних висновків. 
Він пропонував передати ведення політичної 
пропаганди посольству, відсторонивши у такий 
спосіб офіцера зв’язку (тобто Гассе), інформація 
якого не підлягає контролю посольства19.

План В. Зольфа щодо Гассе і Яроша не ре-
алізувався. Обидва офіцери залишилися в Ки єві, 
а майор Ярош, після відкликання Гренера у кінці 
жовтня 1918 р. р. до Берліна, якийсь час викону-
вав обов’язки начальника штабу Обер командо.

Одним із переконливих аргументів на користь 
того, що майор Гассе аж ніяк не великий герцог 
Гессенський, є його пасивна участь у заходах 
київських монархістів по врятуванню царської 
сім’ї. Природно, що якби Гассе був ним, то він 
би опікувався цією гострою проблемою насампе-
ред, адже йшлося про долю його рідної сестри. 
Жодного свідчення про якісь дієві кроки майора 
Гассе у цій справі виявити не вдалося.

Один із російських монархістів, заступник ди-
ректора департаменту Державної варти Ук ра їн ської 
Держави М. Тальберг свідчив, що за зав данням 
однієї з монархічних організацій він на ма гався от-
римати аудієнцію в справі безпе ки цар ської сім’ї 
у німецького посла в Москві В. Мір баха. Однак 
йому вдалося поспілкуватися ли ше з його секре-
тарем. Переїхавши в Київ, він по дав завідувачу 
політичного відділу штабу окупа ційних військ 
в Україні майору Гассе спе ціаль ну доповідну за-
писку з питання врятуван ня від біль шовиків цар-
ської родини, але той від повів, що задоволення 
цьо го прохання залежить від В. Мірбаха20.

Проте активну діяльність у цьому питанні роз-
горнув капітан Костянтин фон Альвенслебен. За 
свідченням члена таємної монархічної ор га ніза ції 
у Києві генерал-лейтенанта князя О. Дол горуко го, 
на початку липня 1918 р. з ініціативи Альвенслебе-
на на квартирі лідера київських мо нархістів 
Ф. Бе зака відбулося засідання, присвячене вря-
туванню царської сім’ї. Ф. Безак і О. Долгорукий 
дали 30 тис. крб. на поїздку трьох пар російських 
офіцерів з німецькими паспортами до Москви, 
Котельнича та Єкатеринбурга. Правда, при цьому 
вони висловили певні сумніви щодо реальності 
такого задуму, однак капітан Альвенслебен просив 
їх покластися на німців. Крім того, він попередив, 
що між 16 і 20 липня будуть поширюватися чутки 
чи повідомлення про вбивство царя. Проте вірити 
в них не слід, оскільки вони будуть фальшивими. 
З огляду на цю інформацію Олена Безак терміново 
виїхала в Крим і попередила царицю-матір про 
можливі сумні повідомлення. Така інформація 
дійсно з’я вилася. У Києві відслужили панахиду за 
загиблим царем, а спростування про його смерть 
так й не надходило. Окрему панахиду відправлено 
в церкві гетьманського палацу. Присутні зверну-
ли увагу на щирі сльози капітана Альвенслебена. 
Якийсь час він уникав зустрічі з О. Долгоруковим, 
а згодом визнав, що німецький план врятування 
царської сім’ї зірвався21.

Для з’ясування питання, чи справді служив ве-
ликий герцог Гессенський в штабі Оберкомандо 
у Києві, надзвичайно важливі свідчення іншого 
російського монархіста, людини безмежно від-
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да ної цареві – корнета С. Маркова. Цей молодий 
(23 роки) офіцер за завданням фрейліни цариці 
А. Вирубової навесні 1918 р. здійснив поїздку 
до Тобольська, де утримувалися члени царської 
родини. У липні-серпні він намагався з’ясувати 
долю царської сім’ї у німецькому генеральному 
консульстві у Петрограді. 6 серпня дипломатич-
ними каналами С. Марков надіслав листа вели-
кому герцогу Ернсту-Людвігу в Дармштадт. Він 
описував свою подорож у Тобольськ, становище 
царської сім’ї, вмовляв «врятувати Їх», вважаю-
чи єдиним способом – вивезення німцями членів 
царської родини в одну з нейтральних країн або 
окупований німцями Крим.

Уже перебуваючи у Києві, С. Марков отри-
мав 9 вересня 1918 р. телеграму німецькою мо-
вою з дармштадської резиденції герцога: «Пан 
Магенер з Москви вийде з Вами на зв’язок. Ернст 
Людвіг В. герцог Гессенський»22. Отже, цілком 
очевидно, що влітку і восени цього року великий 
герцог перебував у Німеччині і аж ніяк не в Киє-
ві. У цей же час він вживав енергійних заходів 
до врятування сім’ї сестри. Зокрема, звернувся 
в радянське посольство в Берліні з обіцянками 
відвернути можливий наступ німецьких військ 
на Москву, а також анулювати контрибуцію, на-
кладену на Радянську Росію за Брестським мир-
ним договором, в обмін на відправлення царської 
сім’ї в Німеччину. Відомо також, що герцог ли-
стом повідомив іншу сестру маркізу Мілфорд-
Хевен, що Олександра Федорівна жива.

С. Марков у січні 1919 р. відвідав великого 
гер цога у Дармштадті. З‘ясувалося, що останні 
ві домості про те, що російська цариця жива він 
от римав ще у жовтні 1918 р. перед революцією у 
Ні меччині. Помер Е.-Л. Гессенський у 1937 р.

Що ж до майора Гассе, то це цілком реаль-
ний кадровий військовий розвідник. Керівник 
австрійської спецслужби полковник М. Ронге у 
мемуарах «Розвідка і контрозвідка» писав, що 
на початку війни німцями до Відня був від ряд-
же ний штабс-капітан Гассе, який згодом був 
від ряджений у розвідувальний відділ штабу го-
ловного німецького командування. Австрійці 
в свою чергу відрядили в Берлін у відділ ІІІ -б 
штабс-капітана фон Фляйшмана, який у 1918 р. 
став представником австрійського генштабу при 
німецькому командуванні. Обох розвідників доля 
звела вже в чині майорів у Києві23.

Наявні й документальні підтвердження того, 
що після переїзду на постійне проживання в Бер-
лін П. Скоропадський активно спілкувався з 
колишніми військовими із штабу Оберкоман до. 
За інформацією посольства УНР у Німеччині – 

це «Альвенслебен та майор Гассе, колишній на-
чальник німецької контрозвідки в Києві»24.

Отже, поширене останнім часом російськими 
істориками твердження про те, що начальник 
розвідувального відділу штабу командуван ня оку-
паційних німецьких військ в Україні ма йор Гассе 
і великий герцог Ернст-Людвіг Гес сен ський одна 
й та ж особа є тривіальною ре а німацією старого 
міфу, який коріннями сягає ні мецько-австрійської 
окупації українських земель у 1918 р. На наш по-
гляд, це стало можливим у контексті посиленої 
уваги в Росії до постаті останнього імператора, 
долі царської родини та монархічного руху.
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Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. серед 
численних грецьких купців, що оселилися в чор-
номорських і азовських портах Російської імпе рії, 
було й кілька родин, які належали до різних гілок 
впливового і заможного роду Маврогордато*. Гіл-
ка Лакана облаштувалася в Одесі, гілка Нікола – 
в Таганрозі, Одесі, Ростові-на-Дону та Миколаєві, 
гілка Скарлаті – в Таганрозі та Ростові-на-Дону. 
Родові фірми Маврогордато, що мали відділен ня 
в багатьох країнах світу, користувалися знач ним 
авторитетом у міжнародних торговельних і фі-
нансових колах. Разом з іншими родинами, що 
походили з острова Хіос в Егейському морі, – 
Родоканакі, Севастопуло, Скараманга, Раллі, 
Петрококкіно, Аверіно – Маврогордато створили 
закритий клан, пов’язаний не тільки діловими 
відносинами, а й спорідненням. Проте до кінця 
XIX ст. усередині цієї унікальної етносоціальної 
групи відбувися складні процеси: ліквідація 
сімейних торговельних домів, зміна діяльності, 
національна асиміляція, соціальна і культурна 
інтеграція в нове суспільство.

На початку XIX ст. в Одесу прибув турець-
кий підданий Пантелій Амвросійович Мавро-
гор дато, який, ймовірно, був онуком Стефана 
Мав рогордато (бл. 1740, Хіос – ?), та праправ-
нуком Пантелія Маврогордато (1649, Хіос – ?), 
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В статье на основании документов из украинских и российских архивохранилищ реконструируется генеало-
гия и биографии представителей одной из ветвей известного греческого купеческого рода Маврогордато – ветвь 
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The genealogy and the biographies of the representatives of one of the branches of famous Greek trade kin 
Mavrogordato – branch Vitella – has been reconstructed in the article on Ukrainian and Russian archival documents. 
During above 100 years they played important role in the Russian and world trade and Odessa’s life together with other 
tradesmen from the island Chios in Aegean Sea.
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засновником гілки Вітелла1. У родовідній книзі 
хіоських родів, виданій 1955 р. Філіпом Аргенті 
в Лондоні, про Пантелія Амвросійовича та його 
потомство немає жодних згадок2.

На жаль, в українських і російських архівах 
збереглося обмаль фактів про засновника цієї 
гілки Маврогордато. Відомо, що 1820 р. за 
пропозицією одеського градоначальника, Пан те-
лія Амвросійовича записали в одеські міщани3. 
11 квітня 1841 р. йому Одеське повітове казначей-
ство видало свідоцтво на право торгівлі як іно-
земцю, який заявив «один капітал» і сплатив 
гільдійські повинності у розмірі 66 крб. по 3-й 
гільдії купецтва4. 1844 р. він продовжував тор-
гувати за свідоцтвом одеського купця 3-ї гільдії 
та оголосив на 1845 р. капітал у 2 тис. 400 крб.5 
У 1860-х рр. грецький підданий П. А. Мав ро-
гордато був уже купцем 2-ї гільдії м. Одеси6.

Двоюрідним братом Пантелію Амвросійови-
чу Мав рогордато доводився Євстратій Лаврен-
ті йо вич Петрококкіно, котрий також належав 
до хіо ської аристократії. 11 листопада 1848 р. 
в Одес ьку міську думу було подано клопотання 
куп ця Пантелія Маврогордато, який торгував 
в Оде сі за свідоцтвом 3-ї гільдії, про видачу його 
дво ю рідному брату Євстратію Лаврентійовичу 
Пет ро кок кіно, котрий знаходиться в м. Смірна, 
сві доцт ва про прий няття його батьком Лоїзо Пет-* У документах також є написання «Маврокордато», але 

у статті прізвище подано виключно в його історично вірній 
формі. © Томазов Валерій, 2010
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ро кок кіно російського підданства та долучення 
ос таннього до одеського міщанства7. Окрім ро-
дин них зв’язків, Пантелій Маврогордато і родина 
Петрококкіно мали ділові стосунки. Вони володі-
ли спільним торговельним домом «Маврогорда то, 
Пет рококкіно і К°», що здійснював експортно-ім-
портні операції у Середземномор’ї. Так, за 1836 р. 
фірма завантажила сім кораблів із пшеницею до 
Константинополя, п’ять – до Ліворно, один – до 
Трієста та два – до Марселя, а прийняла один 
корабель із Трієста, завантажений камінням-
бру ківкою, та один – із Марселя, з кавою8. То му 
не дивно, що П. А. Маврогордато був се ред 38 
най впливовіших купців Одеси, які виступили 
поручителями Лаврентія Євст ра ті йо вича Пет-
рококкіно та підписалися на його прий мальному 
свідоцтві в число одеських купців 3-ї гільдії9. 22 
листопада 1848 р. Пантелій Маврогордато спла-
тив 57 крб. 23 коп. сріблом у рахунок погашен ня 
суми податків і повинностей померлого Лаврентія 
Петрококкіно, оскільки син покійного – одеський 
міщанин Євстратій Петрококкіно, імовірно, не 
мав достатнього капіталу10.

Помер Пантелій Амвросійович 27 березня 
1871 р. в Одесі у віці 75 років, з чого можна зро бити 
висновок, що народився він близько 1795 р.11

8 січня 1831 р. П. А. Маврогордато вінчався 
в одеській грецькій Свято-Троїцькій церкві 
з Ка териною Михайлівною Вуро, дочкою іно-
земного грека. Поручителями при вінчанні були: 
одеський 3-ї гільдії купець Костянтин Дела 
і турецький підданий Михайло Морфопуло12. 
Шлюб Пантелія Маврогордато був укладений 
відповідно до родових традицій, оскільки на-
речена походила із старовинного хіоського ро-
ду, спорідненого і посвояченого з родом наре-
ченого.

Від цього шлюбу, згідно з архівними джере-
лами, з’явилося на світ четверо дітей: три дочки 
і син. Старша з дочок – Харіклія Пантеліївна – 
народилася в Одесі близько 1832 р. 9 вересня 
1849 р. вона в одеській грецькій Свято-Троїцькій 
церкві вінчалася з грецьким підданим керч-
єникальським 1-ї гільдії іноземним гостем Мат-
ві єм Івановичем Паремблі, котрий був родичем 
хіоських родів Агеласто, Петрококкіно, Мав-
рогордато, Раллі та ін. Тому не дивно, що по-
ручителями молодих стали одеські купці, всі 
вихідці з острова Хіос – Олександр Михайлович 
Раллі, батько нареченої Пантелій Амвросійович 
Маврогордато і Павло Мілійович Цицині13. 
Матвій, мабуть, був сином Івана Паремблі та 
Аргіро Даміано і народився на Хіосі близько 
1800 р. Його рідна сестра Деспіна (25 грудня 

1802, Хіос – 30 жовтня 1883, Марсель) була дру-
жиною Георгія Євстратійовича Петрококкіно 
(6 січня 1795, Хіос – 30 березня 1878, Марсель)14, 
старшого брата відомого одеського купця Ми хай-
ла Євстратійовича Петрококкіно (26 грудня 1800, 
Хіос – 7 вересня 1879, Одеса)15. З часом Матвій 
записався в бердянські іноземні гості 1-ї гільдії, 
а від шлюбу з Харіклією Пантеліївною мав, при-
наймні, трьох нащадків: Олену, що народилася 
в Одесі 20 травня 1858 р., охрещена в одеській 
Свя то-Троїцькій церкві 21 червня того ж року; 
Івана, що народився в Одесі 24 серпня 1861 р., 
охрещений 28 вересня 1861 р. в Свято-Троїць кій 
церкви, та Ганну, що народилася в Одесі 24 лип ня 
1868 р., охрещена в тій же церкві 29 липня 1868 р. 
Хрещеними батьками дітей, окрім зятя Харік лії 
Пантеліївни – Олек сандра Савовича Латрі, бу ли 
представники ві домих одеських купецьких ро дів 
хіоського по ходження – дружина комерції радни ка 
Федора Павловича Родоканакі Оріетта Фомівна, 
народ. Галаті; спадковий почесний громадянин 
Іван Степанович Раллі і одеський 1-ї гільдії ку-
пець Марко Євстратійович Севастопуло16, од ру-
же ний з Ерато Матвіївною Маврогордато з гілки 
Ла кана17.

Друга з дочок Пантелія і Катерини Мавро-
гор дато – Ерато Пантеліївна – народилася 
в Оде сі близько 1838 р. 26 жовтня 1866 р. во-
на в одеській грецькій Свято-Троїцькій церк-
ві він чалася з Дмитром Костянтиновичем Спе-
ран ца. Поручителями при їхньому одруженні 
бу ли: батько нареченого – одеський 2-ї гільдії 
купець Костянтин Васильович Сперанца і зять 
нареченої – грецький підданий (так у документі, 
хоча в метричному записі про власне вінчання 
двома місяцями раніше він названий австрійським 
підданим) Олександр Савович Латрі, батько на ре-
че ної – Пантелій Амвросійович Маврогордато і, 
ма буть, двою рідний дядько нареченої – грецький 
підданий Лука Пантелійович Маврогордато18. 
Дмит ро Костянтинович народився в Одесі 6 січня 
1835 р. і був охрещений в Свято-Троїцькій церк-
ві 8 січня того ж року. Його батько – турецький 
підданий, з часом одеський купець 2-ї гільдії 
Костянтин Васильович Сперанца, а мати – Ма-
рія Дмит рівна, яка належала, ймовірно, до ро ди-
ни турецьких підданих Стойко19. Помер Дмит ро 
Сперанца в Одесі 17 квітня 1878 р. у ві ці 43 ро ків20, 
а його дружина Ерато Пантеліївна – 22 жовтня 
1887 р. у віці 45 років і була похова на в Одесі21*.

∗ Треба відзначити, що вік, зазначений у запису про 
смер ть, нерідко не відповідає метричному запису про на-
родження.
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Молодша з дочок подружжя Маврогордато – 
Калліопа Пантеліївна – народилася в Одесі 
7 січня 1840 р., а охрещена в одеській грецькій 
Свято-Троїцькій церкві 12 січня 1840 р. Хреще-
ними батьками дівчинки були, ймовірно, дядь-
ко новонародженої – турецький підданий Кос-
тян тин Амвросійович Маврогордато і Віра 
Кос тянтинівна, дружина турецького підданого 
Луки Пантелійовича Маврогордато22. 23 серпня 
1866 р. вона вінчалася в одеській грецькій Свято-
Троїцькій церкві з Олександром Савовичем 
(Савелійовичем) Латрі, австрійським підданим. 
Свідками таїнства були: брат нареченого – доктор 
Пелопід Савелійович Латрі, зять нареченої – 
одеський купецький син Дмитро Костянтинович 
Сперанца і батько нареченої – одеський 2-ї гільдії 
купець Пантелій Амвросійович Маврогордато23. 
У подружжя Латрі народилося четверо дітей: 
три дочки і син. Син Сава народився близько 
1870 р. в Одесі, а 20 грудня 1892 р. у віці 22 років 
помер і був похований на Старому міському 
кладовищі24. Старша з дочок – Софія – з’явилася 
на світ в Одесі 2 серпня 1867 р., а 17 серпня охре-
щена в одеській грецькій Свято-Троїцькій церкві. 
Катерина Латрі народилася 8 квітня 1869 р. 
в Одесі і охрещена 10 квітня в тій же церкві. 
Молодша з сестер – Ерато – народилася в Одесі 
18 жовтня 1871 р. та охрещена 28 листопада того 
ж року в Свято-Троїцькій церкві. Хрещеними се-
стер Латрі були: їхня тітка – Ерато Пантеліївна 
Сперанца, народ. Маврогордато, дядько – грець-
кий підданий Леонід Савович Латрі і оде-
ський 1-ї гільдії купець Георгій Еммануїлович 
Вуцина25. Олександр Савович народився близько 
1825 р., а помер 19 квітня 1894 р. у віці 68 років 
і похований на Старому міському кладовищі26, 
а його дружина – Калліопа Пантеліївна – помер-
ла 15 липня 1908 р. у віці 68 років і похована на 
2-му міському кладовищі27.

Сі мейство Латрі залишило помітний слід 
у ро сійській культурі. Рідний брат Олександра 
Са вовича (Савелійовича) – Пелопід Савелійович 
Лат рі (1844–?), відомий одеський лікар, орди-
натор Маріїнського відділення при Одеській 
міській лікарні і лікар Одеського комерційного 
училища, 15 травня 1874 р. в одеській грецькій 
Свято-Троїцькій церкві вінчався з вдовою ти-
тульного радника Оленою Іванівною Пако 
(1849–?), народ. Айвазовською, старшою доч-
кою видатного російського художника-мариніста 
Іва на Костянтиновича Айвазовського28. Їхній 
син Михайло Пелопідович народився в Одесі 
19 жовт ня 1875 р., а охрещений 8 листопа-
да 1875 р. в одеській грецькій Свято-Троїцькій 

церк ві. Хрещеними його були: дядько – грецький 
підданий Георгій Савович Латрі та тітка – Олек-
санд ра Іванівна Айвазовська, дружина поручика 
Михайла Лампсі29. Цей хлопчик став згодом ві-
домим російським художником30.

Єдиний з синів Пантелія Амвросійовича і Ка-
те рини Михайлівни Маврогордато – Амвросій 
Пан телійович (Пантелеймонович) – народився 
в Одесі 5 вересня 1835 р., а охрещений в одеській 
грецькій Свято-Троїцькій церкві 8 вересня того 
ж року. Хрещеними хлопчика були: дядько немов-
ляти – іноземний грек Костянтин Амвросійович 
Маврогордато і, ймовірно, бабуся новонародже-
ного – Фатула Євстратіївна Вуро, іноземна гре-
киня, вдова31.

Амвросій Пантелійович у різний час перебу-
вав в 1-й і 2-й купецьких гільдіях м. Миколаєва 
і зберігав грецьке підданство. 3 травня 1895 р. 
він подав клопотання на ім’я імператора Мико-
ли II про надання йому з родиною спадкового по-
чесного громадянства і видачу про те відповідної 
грамоти, а членам родини – свідоцтв. На це зван-
ня Амвросій Пантелійович претендував на під-
ставі пункту 6-го статті 505-ї «Зведення законів 
Ро сійської імперії», згідно з яким купцям обох 
гіль дій (на той час існувало вже тільки дві гільдії 
в російському купецтві: перша і друга, третя бу-
ла скасована. – В. Т.), що придбали в західних 
губерніях Російської імперії маєтки, оцінені не 
нижче, ніж в 30 тис. крб., з оплатою боргів, які 
малися по них, можуть претендувати на отриман-
ня спадкового почесного громадянства32. Це по-
яснювалося тим, що розорена, у тому числі і за-
вдяки певній політиці російської влади, польська 
шляхта не могла забезпечити нормального госпо-
дарського розвитку регіону. 

Такий маєток у с. Овсяниках Балтського по-
віту Подільської губернії, загальною площею 
997 десятини 837 сажнів землі, було придбано 
Амвросієм Пантелійовичем за 42 тис. 600 крб., 
з них 24 тис. 301 крб. були переведені в рахунок 
боргу в Київський земельний банк33.

Указом Урядового Сенату від 28 грудня 1895 р. 
клопотання А. П. Маврогордато було задоволено34.

Разом з Амвросієм Пантелійовичем почесне 
громадянство отримала і його дружина – Олек-
сандра Іванівна. У метричній книзі грецької 
церк ви св. Миколи м. Миколаєва зберігся за-
пис про вінчання 20 лютого 1891 р. грецького 
під даного Амвросія Пантелеймоновича Мав-
ро гор дато, православного, першим шлюбом, 
53 ро ків, із миколаївською 2-ї гільдії купчихою 
Олек сандрою Іванівною Мар’єнко, православ-
ною, другим шлюбом, 37 років. Поручителями 
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при одруженні були: грецький консул Георгій 
Пантелеймонович Зігомала, грецький підданий 
Ісократ Пантелеймонович Массауті, капітан кор-
пусу флотських штурманів Михайло Петрович 
Присека і австрійський підданий, племінник 
Амвросія Сава Олександрович Латрі35.

При розгляді офіційних документів історія 
цього шлюбу видається вкрай дивною. Олександ-
ра Іванівна Маврогордато народилася 8 люто го 
1854 р., а 28 лютого того ж року була охреще-
на в грецькій церкві св. Миколи м. Миколаєва. 
Її бать ком був дворянин Іван Юхимович Боссе, 
лю теранського віросповідання, а мати, законна 
дружина дворянина Боссе – Олександра Мак-
симівна, православного віросповідання. Мож-
ливо, Олександра Максимівна була греки нею, 
оскільки церква, в якій хрестили дочку, бу ла 
грецькою. Хоча потрібно відзначити, що в грець-
ких церквах в Російській імперії нерідко здійс-
нювали обряди й представники інших наці-
о наль ностей православного віросповідання. 
Хре ще ними батьками дівчинки були: капітан 1-го 
ран гу Іван Павлович Манчиарі (?) і дочка лікаря 
Се вастяна Петрушевського дівиця Марія36.

Юною Олександра Іванівна Боссе вийшла 
за між за міщанина позаштатного міста Бо га-
тий Обоянського повіту Курської губернії Іва -
на Федоровича Мар’єнка, що викликає зди ву-
вання: дворянська дочка виходить за міща ни на 
достатньо віддаленої від м. Миколаєва гу бер-
нії. У них 28 червня 1870 р. народився син 
Пет ро, 5 липня того ж року охрещений у ми-
колаївському соборі Різдва Богородиці. А хре-
щеними хлопчика стали грецький підданий 
Амв росій Пантелеймонович Маврогордато (sic!) 
і куп ця Тимофія Сорокіна дружина Олександ ра 
Якимівна37. Поява Амвросія Пантелійовича серед 
хрещених батьків є, очевидно, невипадковою. 
З документів невідомо, яка була подальша до-
ля Івана Федоровича Мар’єнка, проте ще до 
другого заміжжя Олександра Іванівна та її син 
Петро були приписані до 2-ї гільдії купецтва 
м. Миколаєва, для чого потрібний був знач ний 
капітал. 2 жовтня 1891 р. Амвросій Пантелійович 
подав клопотання до Херсонського окружного 
суду про усиновлення сина Олександри Іванівни 
Петра Мар’єнка, причому з наданням прізвища 
і по батькові прийомного батька. Прохання за-
довольнили 11 жовтня того ж року38. Потрібно 
звернути увагу на такі факти: 1) Петро в цей час 
уже цілком доросла людина, йому 21 рік, і навряд 
це усиновлення було таке вже необхідне пасин-
ку; 2) процес усиновлення починається відразу 
ж після одруження з Олександрою Іванівною; 

3) усиновлення відбувалося з наданням майно-
вих та соціальних прав вітчима. З цього випливає 
висновок, що Петро був позашлюбним сином 
Амвросія Пантелійовича і Олександри Іванівни, 
але через якісь міркування А. П. Маврогордато не 
міг свого часу повінчатися з дівицею Боссе. Шлюб 
же Олександри Іванівни з Іваном Федорови чем 
Мар’єнком був фіктивним.

Помер Амвросій Пантелійович в Одесі 
23 груд ня 1909 р. у віці 68 років, а похований 
29 груд ня на Старому міському кладовищі39.

Петро Амвросійович Маврогордато – надзви-
чайно цікава особа: член ради і правління Оде-
ського грецького благодійного товариства40 
і Оде ського товариства історії і старожитнос-
тей41. Будучи археологом-аматором, власним 
кош том здійснював розкопки античних поселень 
на острові Березань, в Ольвії і Тірі, готських по-
ховань у Гурзуфі. Значну частину виявлених ним 
археологічних предметів подарував різним нау-
ковим установам. Так, 1902 р. він передав у да-
рунок Ермітажу колекцію античних експонатів 
із розкопок стародавнього ольвійського городи-
ща42. Унікальною була і його власна колекція, 
зокрема, він був власником теракотової ма-
ски Діонісія-винограда, виявленої, вірогідно, 
при розкопках Пантікапея. 1901 р. колекціонер 
продав її віце-президенту Одеського товари-
ства історії та старожитностей О. Л. Бертьє-
Делягарду, котрий подарував цей неоціненний 
експонат Одеському археологічному музею43. 
1905 р. Петро Амвросійович в Берліні, де пере-
важно жив у той час, заснував власний музей. 
Пристрасний колекціонер-філателіст, влас-
ник прекрасного зібрання українських ма-
рок, П. А. Маврогордато 1920 р. став одним із 
фундаторів Спілки фі ла телістів України (Берлін), 
а з 1931 р. – її почесним головою. За відомостями, 
поданими в «Енциклопедії українознавства», по-
мер Петро Амвросійович у 1946 р.44 Німецькі 
ж джерела інформують, що він помер 29 бе-
резня 1948 р. у містечку Ремхілд, де знахо-
дився його маєток. Частина його колекції нині 
експонується у замку Глюксбург та музеї ігра шок 
у Зоннеберзі45. Наприкінці 1890-х років він одру-
жувався46. Дружина його – Ерато Олександрівна 
Маврогордато, грекиня за походженням – була 
відомою одеською художницею-пейзажисткою47. 
Про нащадків Петра Амвросійовича і Ерато 
Олександрівни нічого невідомо.

Що ж до майнового становища родини, то, 
крім уже згаданого маєтку в Подільській губернії, 
з документів відомо, принаймні, про два власні 
будинки: в Одесі по вулиці Маразліївській, 648 
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і в Миколаєві по вулиці Потьомкінській49. Родині 
також належав хутір Пантеліївка (пізніше – 
Маврокордато), що знаходився на одеській мі сь-
кій землі при Хаджибейському лимані. Час тину 
зе мель було куплено ще Пантелієм Амв ро сі-
йо вичем Маврогордато, на честь якого хутір 
і одер жав свою першу назву. Проте 26 жовт ня 
1872 р., імовірно, через розподіл спадщи ни піс-
ля смерті Пантелія Амвросійовича ці зем лі бу ло 
ви ставле но на публічні торги і прид бано Амв-
росієм Пантелійовичем. 1873 р. А. П. Мав ро гор-
дато купив у спадкового почесного громадя ни на 
м. Одеси Миколи Опанасовича Моццо ділянку не-
забудованої землі, суміжну з вже прид баними ним 
землями. 1901 р. придбав ще зе мельні ділянки. 
В результаті утворився хутір, за гальною площею 
246 тис. 540 квадратних саж нів. 1901 р. володін-
ня було поділено на 128 ділянок та підготовлено 
до розпродажу. 10 листопада 1907 р. Петро 
Амвросійович за дорученням батька продав одну 
з ділянок землі, з деревами і будовами, площею 
в 1200 квадратних сажнів за шість тис. крб. 
26 бе резня 1908 р. сам Амвросій Пантелійович 
продав ще одну ділянку незабудованої землі при 
Хаджибейському лимані площею 1884 квадрат-
них сажнів за 600 крб.: 24 березня того ж року 
Амвросій Маврогордато продав 2230 квадратних 
сажнів землі із свого володіння за 2000 крб.50 
Спекуляції земельними ділянками, та ще й розта-
шованими в такому місці, безперечно, приносили 
значний прибуток.

У цей же час в Одесі приживала й родина 
Костянтина Амвросійовича Маврогордато, ма-
буть, рідного брата Пантелія Амвросійовича. 
Костянтин Маврогордато мав спочатку турець-
ке підданство, а потім – грецьке. 6 січня 1819 р. 
оде ський градоначальник граф О. Ф. Ланжерон 
кло потався про включення Костянтина Амв-
російовича до 1-ї гільдії купецтва м. Одеси51. 
Ймовірно, до нього потрібно віднести інформацію: 
грецький підданий Костянтин Маврогордато по-
мер в Одесі 23 вересня 1852 р. у віці 62 років52. 
Одружений Костянтин був з Маріеттою (Мар-
гетою) Казіївною. У Костянтина і Маріетти Мав-
рогордато було три дочки і син.

Старша з дочок – Олена Костянтинівна – на-
родилася близько 1822 р., а 22 серпня 1843 р. 
вінчалася в одеській грецькій Свято-Троїцькій 
церкві з одеським 2-ї гільдії купцем Антоном 
Михайловичем Пітако (Піттако) (бл. 1809 – ?). 
Поручителями молодих були: брат наречено-
го – грецький підданий Дмитро Михайлович 
Пітако і дядько нареченої – грецький підданий 
Лука Маврогордато53. Антон Михайлович не 

був чужою людиною для клану Маврогордато-
Петрококкіно. Він був довіреною особою вже зга-
даного Лаврентія Євстратійовича Петрококкіно, 
дядька свого майбутнього тестя54. Соціальне ста-
новище Антона Михайловича змінювалося: якщо 
у 1830-і роки він числився серед одеських купців 
1-ї гільдії, то спочатку 1840-х – вже записаний 
у 2-у гільдію, а через кілька років – тільки в 3-ю. 
Від шлюбу з Оленою Костянтинівною у Антона 
Пітако з’явилося два сини і чотири дочки. Усі вони 
народилися в Одесі та були охрещені в грецькій 
Свято-Троїцькій церкві: Михайло народився 
4 квітня 1846 р. (охрещений 11 травня 1846 р.), 
Костянтин – 21 грудня 1850 р. (охрещений 3 бе-
резня 1851 р.), Марія – 6 грудня 1844 р. (охреще-
на 11 грудня 1844 р.), Вікторія – 2 лютого 1848 р. 
(охрещена 18 квітня 1848 р.), Олена – 14 травня 
1849 р. (охрещена 16 липня 1849 р.), Емілія – 
4 квітня 1852 р. (охрещена 24 травня 1852 р.). 
Хрещеними батьками дітей були як близькі 
родичі: дружина дядька Олени Костянтинів ни 
Луки Пантелійовича Маврогордато – Віра Костян-
ти нівна і дружина іншого дядька – Пантелія 
Амв російовича Маврогордато – Катерина Ми-
хайлівна, так і ділові партнери: одеський 1-ї 
гільдії купець Павло Іракліді і грецький підда-
ний Георгій Іракліді, одеський 3-ї гільдії ку-
пець Пав ло Фотійович Оміро, дочка одеського 
купця Олена Михайлівна Міліоті і австрійський 
підданий Олександр Георгійович Дукович55. При 
цьому, деякі з них, наприклад Павло Оміро, бу ли 
пов’язані з Маврогордато родичанням.

Друга дочка Костянтина і Маріетти Мав ро-
гор дато – Марія – народилася в Одесі і 15 груд-
ня 1828 р. охрещена в одеській грецькій Свято-
Троїцькій церкві. Її хрещеною матір’ю стала 
Лукія Раллі, народ. Сторні, дружина данського 
підданого Івана Степановича Раллі56, вихідця 
з острова Хіос, пізніше – російського підданого, 
одеського 1-ї гільдії купця і спадкового почесно-
го громадянина57.

Харіклія Костянтинівна, молодша з сестер, 
народилася в Одесі 24 січня 1834 р., а охреще-
на в одеській грецькій Свято-Троїцькій церкві 
25 січня того ж року. Хрещеними батьками не-
мовляти були: ймовірно, дядько Донаній (?) 
Амвросійович Маврогордато і Віра Костянтинівна 
Маврогордато, дружина дядька – турецького 
підданого Луки Пантелійовича Маврогордато58.

Єдиний син Костянтина Амвросійовича і Ма-
ріетти Казіївни – Стефан – народився в Оде сі 
і охрещений 12 січня 1825 р. в одеській грецькій 
Свято-Троїцькій церкві. Хрещеним хлопчика 
став Іван Маврогордато, іноземний грек59.
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Відомо, що Степану (Стефану) Костянтиновичу 
Маврогордато належав прибутковий будинок 
в Одесі по вулиці Мало-Арнаутській, 19, який 
складався з двох споруд, у першій – три квар-
тири, у другій – чотири. В одній з них меш-
кала і родина Маврогордато. На момент Пер-
шого Всеросійського перепису 1897 р. вона 
скла далася: із господаря – самого Степана 
Костянтиновича, 70 років, неодруженого, грець-
кого підданого, уродженця Одеси; його сестри – 
Харіклії (у документі – Харітіна) Костянтинівни 
Капітанакі, 62 років, вдови, купчихи, уроджен-
ки Одеси; племінників – Костянтина Лукича 
Скараманга, 35 років, неодруженого, грецько-
го підданого, уродженця Одеси, Петра Лукича 
Скараманга, 33 років, неодруженого, грецько-
го підданого, уродженця о. Сіра, Греція, Марії 
Луківни Скараманга, 34 років, дівиці, грецької 
підданої, уродженки о. Сіра, Греція60.

Сестра Степана – грецька піддана Марія Ска-
ра манга – померла 12 квітня 1885 р. у віці 54 ро-
ки в Одесі, а її чоловік – грецький підданий Лу-
ка Петрович Скараманга – в Одесі ж 3 лютого 
1881 р. у віці 78 років61.

У подружжя Скараманга була також доч-
ка Єв генія Луківна Скараманга, яка народила-
ся, мабуть, в Одесі близько 1866 р., а 5 верес-
ня 1886 р. в одеській грецькій Свято-Троїцькій 
церкві вінчалася з грецьким підданим Георгієм 
Костянтиновичем Стеріо. Поручителями при 
цьо му були грецькі піддані: дядько жениха – 
Микола Георгійович Юрга, брат нареченого – 
Дмитро Костянтинович Стеріо, брат нареченої – 
Стефан Костянтинович Маврогордато і одеський 
міщанин Георгій Пасхалійович Кріона, пред-
ставник відомого одеського купецького дому62. 
Наречений народився в Одесі 23 вересня 1854 р., 
охрещений в одеській грецькій Свято-Троїцькій 
церкві 12 листопада 1854 р.63 Його батько – грець-
кий підданий Костянтин Опанасович Стеріо, 
а мати – грецька піддана Домна Георгіївна Юрга 
(Гіорга) – належали до старовинної і впливової 
одеської купецької родини64. Обидві дочки Ге-
оргія Костянтиновича і Євгенії Костянтинівни 
Стеріо народилися в Одесі і були охрещені 
в одеській грецькій Свято-Троїцькій церкві: 
Марія – 17 серпня 1887 р. (охрещена 24 вересня 
1887 р.), а Ольга – 31 травня 1891 р. (охрещена 
13 червня 1891 р.). Хрещеними дівчаток були: 
дядько Стефан Костянтинович Маврогордато, 
дво юрідна тітка Ерато Пантеліївна Сперанца, 
народ. Маврогордато, вже згаданий одеський 
міщанин Георгій Пасхалійович Кріона і дочка 
грецького підданого Афіна Миколаївна Кип рі-

а ді65. Єдиний син – Дмитро Георгійович – на-
родився в Одесі 11 квітня 1892 р. і охрещений 
23 травня 1893 р. в Свято-Троїцькій церкві. 
Прийняли немовля у купелі румунський підданий 
Одіссей Федорович Тахинджі і дочка турецько-
го підданого Олена Костянтинівна Синадіно66, 
представники споріднених з хіосцями сімей. 
Проте 20 січня 1895 р. у віці 1 року і 9 місяців 
хлопчик помер і був похований на 2-му одесько-
му міському кладовищі67. Трохи раніше – 1 груд-
ня 1894 р. – у віці 40 років помер і сам Георгій 
Костянтинович Стеріо. Останній свій притулок 
він знайшов на одеському Новому кладовищі68.

Рано помер і брат Євгенії Костянтинівни Сте-
ріо – грецький підданий Петро Лукич Ска ра ман-
га: 1 лютого 1907 р. у віці 36 років і був похова-
ний на 2-му одеському міському кла довищі69.

Що ж стосується Харіклії Костянтинівни 
Капітанакі (Капетанакі), то вона була дружиною 
аптекарського помічника Дмитра Костянтиновича 
Капетанакі, котрий народився близько 1826 р., 
мабуть, у сім’ї одеського купця турецького 
підданого Костянтина Миколайовича Капетанакі 
і його дружини Марії Євстафіївни70. Родина 
Капетанакі була тісно пов’язана з хіоськими ро-
дами, зокрема з Маврогордато71, до того ж брат 
Дмитра – провізор Георгій Костянтинович Ка-
пе танакі – був посвоячений з одеськими грець-
кими сім’ями Калафаті, Мімі, Герецькими, що 
складали родинне коло відомого одеського купця 
Михайла Євстафійовича Петрококкіно72. Дмитро 
Костянтинович Капетанакі помер в Одесі 28 бе-
резня 1871 р. у віці 45 років73, а його дружина – 
26 листопада 1904 р. у віці 60 років і упокоїлася на 
2-му одеському міському кладовищі74. Нащадків 
вони не мали.

Сам Степан Костянтинович Маврогордато по-
мер в Одесі 27 березня 1899 р. у віці 75 років, 
а 29 березня був похований на 2-му міському 
кладовищі75.

Лука Пантелійович Маврогордато, який неод-
норазово був хрещеним батьком і свідком вінчань 
у згаданих нами родинах, ймовірно, доводив-
ся двоюрідним братом Пантелію і Костянтину 
Амвросійовичам Маврогордато. Він народився 
близько 1797 р. і помер в Одесі 3 червня 1871 р. 
у віці 74 роки76. Імовірно, до нього потрібно 
віднести інформацію, датовану 1825 р.: Лука 
Маврогордато, турецький підданий, купець 3-ї 
гільдії м. Одеси77. Очевидно, Віра Костянтинівна 
Маврогордато, яка народилася близько 1815 р. 
і померла в Одесі 10 листопада 1891 р. у віці 
76 років, а похована 10 листопада 1891 р. на 
Новому міському кладовищі, була його дру-
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жиною78. Невідомо, чи було у них потомство. 
У метричних книгах одеської грецької Свято-
Троїцької церкви віднаходимо імена Матвія 
Лукича Маврогордато, який був свідком при 
вінчанні Євстратія Дмитровича Петрококкіно 
і Міміни Дмитрівни Цицині79, та Миколи 
Лукича Маврогордато, котрий був хрещеним 
батьком Дмитра Петрококкіно, сина Євстратія 
Дмитровича і Міміни Дмитрівни Петрококкіно80. 
Можливо, це є сини Луки Пантелійовича та 
Віри Костянтинівни, тим більше, що Віра Кос-
тянтинівна була хрещеною матір’ю Дмитра Ми-
хайловича Петрококкино, сина Михайла Євст-
ратійовича і Марії Спиридонівни Михалі ца81, 
а Лука Пантелійович – свідком при вінчан ні 
сестри Марії Спиридонівни Петрококкіно – Со-
фії Михаліца з Дмитром Миколайовичем Ни-
колаїді82.

До гілки Вітелла, ймовірно, належав і Кос-
тянтин Маврогордато, іноземний грек, член 
Одеського для іноземних громадян магістрату, 
що залишив свій автограф на одному з рішень 
магістрату від 29 квітня 1798 р. Підписався він 
як «Константино Аверіно Маврокордато», з чого 
ми можемо зробити припущення, що, очевидно, 
його мати належала до відомого хіоському роду 
Аверіно83. Степан Костянтинович Маврогордато, 
згадуваний у документах, мабуть, був си-
ном названого вище Костянтина. 1838 р. «син 
іноземного грека Костянтина Маврокордато» ку-
пив у одеського купця Анзельма Зінковича місце, 
що «знаходилося в 2-й частині міста Одеси в VII 
кварталі під № 94 і 93»84. Можливо, що він одна 
особа із Степаном Маврогордато, купцем 3-ї 
гільдії м. Одеси, згаданим у 1825 р.85 На жаль, 
поки що ми не маємо в своєму розпорядженні 
детальнішої інформації про цих осіб.

Розглянуті нами документи свідчать, що 
соціальне і економічне становище різних гілок 
роду Маврогордато в Російській імперії істотно 
відрізнялося. Досліджувана нами гілка Вітелла 
і за статками, і за своїм впливом значно поступа-
лася гілкам Никола і Лакана86. При цьому сім’я 
Пантелія Амвросійовича була заможнішою, 
від родини Костянтина Амвросійовича. Слід 
відзначити і таку закономірність: багатші і впли-
вовіші родини швидше інтегрувалися в нове 
соціальне і національне середовище – уклада-
ли міжнаціональні шлюби, приймали росій ське 
підданство, вступали на російську державну 
службу, клопоталися про спадкове почесне гро-
мадянство і дворянство.
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УДК [930.1+94(438+474.5)]«13»
Гриневич Тарас 

кревськА унія в дискусіях польських істориків міжвоєнного чАсу

У статті проаналізовано погляди польських істориків міжвоєнного періоду на Кревську унію польської та 
литовської держав 1385 р., перебіг дискусії щодо питань причин унії, умов її укладення, впливу на українські 
землі та наслідки для долі Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Виявлено еволюцію 
поглядів на унію серед польських науковців та її зумовленість суспільно-політичними реаліями ІІ Речі 
Посполитої.

Ключові слова: унія, Велике князівство Литовське, Королівство Польське, приєднання, інкорпорація.
В статье проанализированы взгляды польских историков межвоенного периода на Кревскую унию польско-

го и литовского государств 1385 г., ход дискуссии по вопросам причин унии, условий её заключения, влияния на 
украинские земли и последствия для судеб Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Выявлена 
эволюция взглядов на унию в среде польских ученых, ее обусловленность общественно-политическими реа-
лиями II Речи Посполитой.

Ключевые слова: уния, Великое княжество Литовское, Королевство Польское, присоединение, инкорпора-
ция.

The article analyzes the views of Polish historians of the interwar period in Kreva union of the Polish and Lithuanian 
State in 1385. We study the debate on the causes of union, the conditions of its conclusion, the impact on Ukrainian 
territory and the implications for the fate of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. It was found 
the evolution of views on union among Polish scientists, its conditionality of social and political realities of interwar 
Poland.

Key words: union, The Grand Duchy of Lithuania, Kingdom of Poland, accession, incorporation. 
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Для міжвоєнної польської історичної науки 
однією з найбільш обговорюваних була про-
блема унії Великого князівства Литовського 
та Королівства Польського. В її центрі перебу-
вала Кревська унія як акт, що став основою 
три валого процесу об’єднання цих держав. Ін-
терес до неї значною мірою посилювався по-
пу лярністю серед польських інтелектуалів пер-
шої третини ХХ ст. так званої «Ягеллонської 
ідеї» з її вихідною тезою про побудову на Цент-
рально- та Східноєвропейських просторах ба-
га то національної держави на чолі з польським 
народом на засадах верховенства права, де мок-
ратії, братерства та спільного устремління до 
ци вілізаційного прогресу. Польські мислителі, 
апе люючи до ідеалізованої «держави загального 
благополуччя та злагоди» епохи панування ди-
настії Ягеллонів, закликали до її відродження 
у міжвоєнний час.

У свою чергу, й українські історики, як одні 
з чільних ідеологів національного руху, вели-
ку увагу приділяли проблемам польсько-ли-
тов ських уній. Адже з їхнім періодом дос лід-
ники пов’язували зламні події завершення 
дав ньоруської епохи та остаточне виокремлення 
ук раїнського народу зі східнослов’янської етніч-
ної спільноти. Проте з іншого боку, саму унію ос-
танні здебільшого розглядали як акт поневолення 
українського народу, що перервав процес його дер-
жавного будівництва та самостійного політично го 
і культурного життя. Українські історики розгля-
дали Велике князівство Литовське як продовжу-
вача історичної традиції Київської Русі і наголо-
шували на повній культурній домінації руського 
елементу в усіх сферах його життя. Тому вони 
часто не шкодували темних фарб у змалюванні 
процесу приєднання литовсько-руської держави 
до Польщі та вважали Кревську унію «засуджен-
ням на смерть повного життя політичного ор-
ганізму»1.

З інших позицій до висвітлення польсько-ли-
товських унійних процесів підходили польські 
історики. Попри їх значний інтерес до окресленої 
проблематики у зв’язку з політичними проекта-
ми відновлення польської державності у вигляді 
нового федеративного утворення на базі народів 
колишньої І Речі Посполитої, дослідження по-
жвавлювались також і як реакція на праці ук-
ра їнських науковців. Тому проблема унійних 
процесів викликала значну кількість досліджень 
як у польській, так і в українській історичній 
науці, що в свою чергу викликали гарячі дис-
кусії між представниками обох національних іс-
торичних шкіл.

Важливою проблемою для дослідників про-
цесу об’єднання Великого князівства Литовського 
та Польського Королівства було з’ясування при-
чин укладення унії 1385 р. Для О. Халєцького 
найважливішою спонукою їхнього поєднання 
була необхідність урегулювання суперництва 
за руські землі. На думку дослідника, саме ця 
обставина передусім з’явилася у мотивації 
поль ських політичних еліт при зміні курсу на 
зближення з Литвою. Як один із можливих проек-
тів такого вирішення проблеми розглядалася ідея 
одруження однієї з дочок Казимира ІІІ з одним із 
князів Коріатовичів, який мав би отримати в спа-
док трон Польщі2.

У польській науці започатковано дискусію що-
до питання про польську чи литовську ініціати ву 
укладення шлюбу Ягайла та Ядвіги і, відповід-
но – унії Литви та Польщі. Думку щодо польської 
ініціативи в польській історіографії другої по-
ловини ХІХ ст. відстоювали Ю. Шуйський3 та 
С. Смолька4. З молодшого ж покоління істори ків 
її підтримував О. Халєцький, котрий вказував, що 
ідея шлюбу зародилась у малопольських панів 
ще на Сєрадзькому з’їзді в березні 1383 р.5 Слід 
відзначити, що про польську ініціативу у збли-
женні з Литвою писав у своїх працях і М. Гру-
шевський6.

Натомість прихильником литовської ініціати-
ви був Л. Колянковський7. Історик припускав, що 
ідея об’єднання Литви та Польщі могла з’явитись 
у брата Ягайла Скиргайла, котрий ще в 1380 р. 
здійснив подорож в Угорщину і встановив зв’язки 
з польськими та угорським політичними колами. 
Подібно й Г. Пашкєвич вважав, що активними 
ініціаторами та посередниками на початковому 
етапі переговорів були князі Коріатовичі8. 
С. Зак шевський же вказував, що плани унії й 
од руження Ягайла та Ядвіги могли зродитись 
лише в середовищі угорських політиків, котрі 
оточували матір Ядвіги Єлизавету Боснійку. 
Угорці, на відміну від поляків, були позбавлені 
емоцій та упереджень і діяли лише згідно з тве-
резим політичним розрахунком інтересів своєї 
династії9. Треба згадати, що проти таких ідей 
виступав М. Грушевський, який писав про факти 
домовленостей між Єлизаветою Боснійкою та 
Леопольдом Австрійським (батьком Вільгельма) – 
попереднього претендента на руку Ядвіги10).

Г. Пашкєвич, спираючись на думку хроніста 
Яна Длугоша, переконував, що шлюб Ядвіги 
і Ягай ла слід віднести до категорії заходів, мо ти-
вами здійснення яких було забезпечення мирних 
відносин між Литвою і Польщею, а та кож безпеки 
східних кордонів держави від нападів татар11. 
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Для польської сторони важливою умовою було 
повернення численних полонених поляків, яких 
захопили литовці у своїх набігах на Польщу. 
Натомість для Литви першочерговим мотивом 
було здобуття потужного союзника у боротьбі 
з Тевтонським Орденом12.

М. Бобжиньський основну причину унії вба-
чав у загрозі експансії на польські землі з боку 
тевтонських рицарів, найбільш реальним же 
со ю зником проти них могла бути тільки Лит-
ва. Вчений вважав, що краківські політики схи-
лялися до поглиблення зв’язків з українськи ми 
землями, йдучи за традиціями політики Ка-
зимира Великого, щоб відкрити собі доступ до 
теренів південної Русі, «куди віддавна цілу працю 
держави і суспільства бажали скерувати»13. На 
думку М. Бобжиньського, інша важлива мотива-
ція польської сторони пояснювалася відсутніс тю 
сильних володарів на троні протягом періоду її 
територіальної роздробленості. Натомість Литва 
«могла вважатися щасливою, маючи цілий ряд 
справжніх великих героїчних князів»14, які могли 
тепер проявити свої таланти і на службі Польщі. 
Відзначимо, що остання теза М. Бобжинського 
виводилася з його власної концепції про «від-
сут ність особистостей» («brak charakterów») біля 
поль ського політичного керма, що, зрештою, й 
при звело до втрати незалежності.

В. Собєський заявив, що основною причиною 
унії була потреба простору для колонізації, 
якого прагнув польський народ15 На його думку, 
втративши вихід до Балтійського моря, Польща 
намагалась здобути для себе нові землі через 
спроби укладення уній з Чехією та Угорщиною. 
Проте найбільш реальним та перспективним 
бу ло територіальне розширення на Схід, котре 
й бу ло реалізовано в унії з Великим князівством 
Литовським.

Я. Домбровський вказував, що для Польщі 
унія давала неоціненні можливості не лише для 
реалізації своїх претензій щодо українських 
земель, а й «відкривала такі перспективи ім пе-
ріальної потуги та експансії на схід, про які до того 
часу не можна було й мріяти». Однак, особливої 
ваги дослідник надавав користі, яку отримувала 
від такого союзу Литва. На його думку, литовська 
держава могла вижити у важкій боротьбі з Тев-
тонським Орденом лише завдяки приєднан ню її 
до західного католицького світу. Останнє також 
ма ло бути дієвим засобом і для припинення 
аси міляції литовців у руському середовищі. 
Я. Домб ровський передбачав можливий розкол 
між поганською Литвою та православною Руссю, 
що вже скоро могла перестати толерувати навіть 

номінальну зверхність язичникам. Ці тенденції 
заохочувалися московськими Рюриковичами, які 
ого лосили себе претендентами на усі землі дав-
ньої Русі16.

Такі акценти дослідників на добровільності та 
взаємовигідності укладення унії для польської та 
литовської держав були зумовлені популярністю 
в польських інтелектуальних колах першої 
третини ХХ ст. постулатів «ягеллонської ідеї». 
З нею вчені пов’язували концепції побудови 
на просторах Центральної та Східної Європи 
держави міжнаціональної злагоди та братерства, 
в котрій різні народи співпрацють задля спіль-
ного цивілізаційного поступу. Апелюючи до 
такої ідеалізованої держави Ягеллонів, учені та 
політики конструювали моделі побудови нової 
федералістичної держави з народів, що входили 
у І Річ Посполиту.

Багато уваги польські дослідники присвятили 
обговоренню форми об’єднання Великого 
князівства Литовського та Королівства Поль-
ського. З’ясування статусу та умов, на яких вхо-
дили у союз обидві держави, мало для польських 
істориків велике значення у розумінні всього 
про цесу єднання народів. Ф. Конечний у праці 
«Вітовт і Ягайло» вказував, що згідно з актом 
Кревської унії Велике князівство Литовське було 
включено до складу Королівства Польського 
з усіма його землями. Так було розірвано ленний 
зв’язок між великим князем і підлеглими йому 
князями, що тепер мали заприсягти на вірність 
безпосередньо польській короні. Не мав також 
існувати великий князь, роль якого відтепер ви-
конував польський король. Саме ж Велике кня-
зівство Литовське зникало як держава17.

Дослідники по-різному тлумачили термін 
«ap plicare», в якому визначалась уся суть нової 
сис теми взаємин між Литвою та Польщею. 
С. Кутшеба зазначив, що це поняття не мало 
точно означеного правового змісту18. Він також 
вважав, що Кревський акт взагалі не можна 
розглядати як унію, оскільки в ній зобов’язання 
повинні бу ли брати на себе обидві сторони, тоді як 
у даному випадку їх брав на себе лише Ягайло19. 
Ще в ХІХ ст. І. Данілович тлумачив поняття «ap-
plicare» як «з’єднати». Натомість А. Левицький, 
С. Смолька, В. Собєський20, М. Бобжиньський21 – 
«приєднати». У пізнішій же історіографії дос-
лід ники частіше схилялися до таких його тлу-
мачень: «включити» і «приєднати». У цій 
склад ній ситуації О. Бальцер висловив думку 
про не обхідність обережності у формулюванні 
ці  лих концепцій на єдиному технічному терміні. 
Дос лідник слушно вказував на недостатню роз-
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роб леність середньовічної урядової мови, ко ли 
терміни «мали настільки широку сферу ви зна-
чень, що в них можна вкласти значення вельми 
від мінні»22. 

У польській міжвоєнній історіографії най по-
пулярнішою була теза про «включення», «при-
єднання» («wcielenie») литовської держави до 
Ко ролівства Польського актом Кревської унії, 
через що припинилося окреме державне іс ну-
ван ня Великого князівства Литовського. Такі 
по гляди зокрема підтримували О. Бальцер23, 
О. Халєцький24, Л. Колянковський25, С.Зай он-
ч ковський26, Я. Домбровський27. С. Кутшеба 
вва жав, що територія Великого князівства Ли-
тов ського мала бути включеною до складу Ко-
ролівства Польського як володіння «правлячої 
там династії» – отже нащадків Ягайла та Ядвіги, 
подібно, як це раніше відбулось у випадку 
з Червоною Руссю28. Для реалізації цього непо-
тріб но було міняти устрій самих литовських та 
ру ських земель.

О. Халєцький, схиляючись до думки про ін-
кор порацію Великого князівства Литовського, 
вва жав, що Кревський договір був лише вступ-
ним до кументом, який формально ще не про-
водив по літичних перетворень. Сама ж постанова 
«при єднання», як вважав дослідник, була 
«сфор мульована так загально та лаконічно, що 
мож ливі були різноманітні її інтерпретації»29. 
Ос мислюючи цю проблему, С. Закшевський за-
значив, що теорії про інкорпорацію Великого 
кня зівства Литовського базуються лише на 
фор мальній стороні трактатів з їх дослівним 
трактуванням, що яскраво суперечить фактам, 
згідно з якими литовська держава ніколи не 
переставала існувати. Це було спричинено «не-
чіт кістю положень, що взагалі були зайвими з ог-
ляду на те, що на чолі обох держав стояв один 
володар, що регулював їхні відносини в силу 
своєї влади»30. 

Слід згадати, що до подібних висновків 
доходили й українські вчені. Так, М. Грушевський 
вважав, що пункт про інкорпорацію земель Ве-
ликого князівства Литовського до складу Корони 
як простих її провінцій був продиктований поль-
ською стороною послам Ягайла у Креві. Ви-
рішуючи проблему нечіткого формулювання по-
зицій договору, історик намагався встановити їх 
розуміння поляками на основі змісту присяжних 
грамот удільних литовських князів, виданих 
Короні та королівській парі Ягайла та Ядвіги. 
З іншого боку, вчений вказував на можливе 
нерозуміння литовською стороною всієї глибини 
своїх зобов’язань перед Польщею31.

Треба відзначити, що польські дослідники 
у міжвоєнний час розглядали Кревську унію як 
початкову та невід’ємну частину усього процесу 
Ягеллонської унії, що завершився Люблінською 
унією. Схиляючись до тлумачення поняття «ap-
plicare» як «включення» та «приєднання», во ни 
наголошували на поступовій заміні ідеї ін кор-
порації Великого князівства Литовського ідеєю 
його об’єднання з Польщею. На їхню думку, на ро-
ди та політичні еліти обох держав протягом двох 
століть зазнали значних взаємовпливів та дійшли 
до розуміння необхідності саме рівноправного 
братерського об’єднання, що врешті й було ре-
алізовано у 1569 р.

Польські учені, усвідомлюючичи складність 
розв’язання питання інкорпорації литовської 
держави, спираючись лише на текст Кревського 
договору і один термін з нечітким значенням, 
визнавали, що королеві необхідно було врегу-
лювати процедуру об’єднання обох держав ін-
шими документами. Можливість їх існування 
дос лідив Ян Адамус. Він вказав, що відразу 
ж після укладення Кревської унії цей акт визначав 
приєднання Великого князівства Литовського 
до складу Корони. Проте на підставі того, що 
ні коли ніхто з королів на такий документ не 
посилався, дослідник зробив висновок, що його 
й не існувало, оскільки здійснити акт такої ваги 
було неможливо лише шляхом видання окремого 
розпорядження32.

Г. Пашкєвич також не віднайшов такого до-
кумента. Він вважав, що документами, які de 
facto включили литовську державу до складу 
Королівства Польського були акти складення 
князями-Гедиміновичами омажу перед Короною. 
Вчений дійшов висновку, що в такий спосіб 
Ягайло хотів оминути видання єдиного документа 
інкорпорації і «замість себе підставити цілу 
громаду Гедиміновичів»33 на випадок розриву 
з Польщею. Так низка окремих договорів лише 
частково проводив інкорпорацію і не доводила 
її до остаточного завершення. Вчений також 
припускав, що деякі князі могли і не присягнути 
на вірність Польщі. Це, на думку дослідника, 
було зумовлено взаємною недовірою сторін 
і обережністю польської сторони у поглибленні 
династичного зв’язку.

Відзначимо, що в українській історичній 
науці М. Грушевський відстоював думку, згідно 
з якою саме польська сторона була ініціатором 
приведення до присяги литовських князів та 
вклю чення у грамоти пункту васальної вірності 
Польській Короні. Самі ж князі, вважав учений, 
«не здавали собі ясно справи з своїх відносин до 
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Корони і з цього скасування Великого князівства 
Литовського, котре в цих грамотах містилося»34. 

Г. Пашкєвич, на відміну від інших польських 
істориків, вважав, що ідея інкорпорації походила 
саме від Ягайла. На його думку, великий князь 
виходив тут із розрахунків оборони литовської 
держави і хотів залучити до цього поляків. 
«Ягайло, – писав він, – хотів виробити у своїх 
нових підданих переконання, що воюючи над 
Німаном, Двіною чи Дніпром вони обороняють 
Польщу»35. Лише через створення єдиної держави 
можна було залучити польські війська до боротьби 
з Орденом, татарами та Москвою. Самі ж поляки 
із настороженістю приймали ідею інкорпорації, 
розуміючи вагомість своїх зобов’язань внаслідок 
її проведення. Тому факт відсутності єдиного 
документа інкорпорації було прийнято з польської 
сторони байдуже36. Саме «через вагання, вза єм ну 
недовіру і бажання одностороннього ви ко рис-
тання другої сторони для власних цілей, була 
викликана половинчастість вирішення таких 
най важливіших справ, як проблема інкорпорації 
та юри дичне становище Ягайла в Польщі»37. Слід 
зазначити, що український історик Д. Дорошенко 
також відзначав половинчастість у реалізації 
Кревського договору через незадоволення литов-
ського та руського населення його умовами. Їх-
ній опір, на думку вченого, звів Кревський акт до 
статусу персональної унії38.

Г. Пашкєвич вважав, що «гіпотези про лікві-
дацію, розчинення державної окремішності Лит-
ви в 1386 р. вражають легковажним підходом до 
ре альності»39. Насправді de facto литовська дер-
жава не переставала існувати і після 1386 р., що 
було зумовлене глибокими державницькими тра-
диціями і національною гордістю литовців. Це 
зокрема проявилось у титулі Ягайла «supremus 
princeps Lithuaniae, heres et dominus Russiae», що 
було дотримуванням давньої традиції. Іншим 
прикладом було правління Скиргайла у Великому 
князівстві Литовському, котрий від імені брата 
Ягайла зосередив у своїх руках усю повноту вла ди 
великого князя40. О. Халєцький, відзначаючи, що 
Скиргайла часто титулували «великим князем», 
все ж вважав його «генеральним старостою» 
Ягайла у Литві, що ніяк не порушувало акту 
інкорпорації41. М. Бобжиньський твердив, що 
Ягай ло визначив Скиргайла своїм заступником 
з титулом великого князя, щоб дотримуватись 
усталених традицій власного політичного устрою 
на литовсько-руських землях та влади там князів-
Гедиміновичів, що зберігали свої спадкові права42. 
Натомість С. Кутшеба схилявся до інтерпретації 
його титулу (principalis dux) лише як замісника 

Ягайла, а вживання ним титулу «великого князя» 
вважав самовільним піднесенням особистого 
прес тижу князя43.

Інша проблема унійного договору, що жваво 
обговорювалася дослідниками, стосувалася пи-
тання про спадковість чи тільки пожиттєвість 
володіння Ягайлом короною Польщі. Спосіб йо-
го вирішення лежав в основі іншої проблеми – 
можливості польською стороною в одноосібному 
порядку розірвати унію, тоді як Литва – за уго-
дою «навічно приєднана», не мала права ви рі-
шувати свою долю самостійно. Польща, твер-
див Ф.Конечний, «може зректися своїх прав 
що до Литви, але ніколи Литва сама не може ві-
д’єднатися від Корони»44. І якщо йти за буквою 
крев ського трактату – коли б Ягайло перестав 
бути польським королем, він переставав бути 
й володарем Литви, включеної в Корону.

На думку С. Смольки, Кревська унія 1385 р. 
мала для Литви не стільки значення для її бо-
ротьби з Тевтонським орденом, скільки була 
вирішальною в її відносинах з Руссю. На його 
переконання, через поєднання із католицькою 
Польщею, великі князі втратили можливість 
пов ністю об’єднати під своєю зверхністю усі 
ру ські землі45. Подібно й Ф. Папе зазначив, що 
через залучення Литви до західної цивілізації, 
литовські князі відійшли від планів приєднання 
нових руських територій та боротьби з Москвою 
за статус «государя всія Русі». Тепер головним 
завданням стало не розширення кордонів на 
Схід, а праця по перетворенню вже здо бу тих 
східноєвропейських теренів у дусі за хід но єв-
ропейських політичних та культурних тра ди-
цій46.

На думку О. Халєцького, Кревська угода 
внес ла суттєві корективи у взаємини між Рус-
сю, Литвою та Польщею. Він вважав, що вна-
слідок переходу Ягайла на польський трон 
ав томатично руйнувалися династичні зв’язки ру-
ських земель із Литвою. Кревській акт, на його 
думку, приєднував «Литву і Русь», а не цілість 
«Великого князівства», що засвідчує їх існування 
як окремих, відмінних у політичному устрої 
частин47. На відміну від «Литви», що була під 
без посередньою владою Ольгерда і Кейстута, та 
їхніх нащадків – Ягайла та Скиргайла, землі Русі 
мали інший устрій48. На чолі кожної з руських 
земель стояв князь, спочатку з місцевої династії, 
а пізніше – замінений на представника роду 
Гедиміна. Самостійність і сила руських удільних 
князів значною мірою базувалася на традиції 
існування власної державності в кожному 
окремому князівстві.
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З укладенням Кревської угоди постало пи-
тан ня процедури входження руських земель до 
скла ду Корони. Найбільш реальним вбачався 
ва ріант безпосереднього включення Русі до Ко-
рони, оскільки вона була підпорядкована осо-
бі великого князя, що ставав польським ко-
ролем, а не була безпосередньою частиною 
Ве ликого князівства Литовського як політично-
ад міністративної одиниці. В такий спосіб, як 
на голошував О. Халєцький, могла постати унія 
трьох народів – поляків, литовців та русинів49. 
Це навіть оформилось в особливу «триалістичну 
кон цепцію держави Ягайла»50.

Інший важливий пункт Кревського догово ру, 
на який польські дослідники звертали багато ува-
ги, тор кався положення про прийняття католицт-
ва. Згід но з ним усі мешканці «справжньої Лит-
ви» ма ли сповідувати католицьку віру – ані князь, 
ані простолюдин не мали належати до поганст ва 
чи православ’я. Православним натомість до зво-
ля лося вільно сповідувати і поширювати свою ві-
ру на землях литовської Русі. Також і князі з роду 
Гедиміновичів, що перейшли у православ’я, на-
далі могли бути православними і зберігати свої 
руські уділи. Натомість у Литві православні Ге-
диміновичі втрачали свої уділи. На думку Ф. Ко-
нечного, це було ударом по православних пред-
ставниках роду, які, втративши свої литов ські 
уділи, значно послаблювали політичні впли ви 
і можливі претензії на верховну владу, бу ду-
чи усунуті на руську периферію. Такий удар 
у першу чергу був спрямований проти право-
славного Вітовта як головного претендента 
на вер ховну владу. Втім, прагматичний роз ра-
хунок перед загрозою втрати литовських во-
лостей підштовхнув останнього до переходу 
в католицтво51. З іншого боку, Ф. Конечний ви-
слов лював припущення, що Вітовт ніколи не 
відвертався від східного християнства і виступав 
у своїх відносинах із руським населенням як 
православний. Про це, на його думку, свідчило 
вживання князем у документах імені Олександр, 
під яким він був охрещений в 1380 р., а не но-
во го католицького імені Віганд52. Г. Пашкєвич 
при пускав, що окрім прагматичних розрахун ків 
Ві товта, його перехід у католицтво мав «глиб ші 
мо тиви, що цілком виявились у його пізнішо-
му правлінні – турбота про збереження етнічної 
ідентичності Литви у стосунку до Русі»53. Адже, 
на думку вченого, литовський народ перебу вав 
під загрозою розчинення в руській православ ній 
масі. 

Г. Пашкєвич також вважав, що Ягайло не 
вирізнявся особливою наполегливістю в питан-

ні навернення литовців у католицтво. Як не 
дивно, в оточенні Ягайла головну роль почали 
відігравати не його брати-католики, а православні 
князі Скиргайло троцький, Володимир київський, 
Корибут новогродський54. Осмислюючи цю проб-
лему, О. Халєцький вказував, що зі встановленням 
свободи віросповідання для православних на 
руських землях було пов’язане «збереження тра-
диційної автономії» для цих країв. Залежність же 
їх, на думку дослідника, мала виявитись у присязі 
удільних князів на вірність польському королю 
та королеві55.

Одним із найважливіших наслідків Кревської 
унії Г. Пашкєвич вважав зміну в становищі 
литовських князів. На його думку, їхній пра во-
вий статус значно погіршувався і відходив від 
принципів солідарного правління усіх пред-
ставників роду Гедиміна. Втім, це значно зміц-
нювало позицію великого князя і зменшувало 
мож ливість вступу когось із князів на шлях бо-
ротьби за верховну владу56.

О. Халєцький також відзначив тенденцію до 
зміни політики Ягайла щодо удільних південно-
руських князівств. На його думку, Русь мала 
складатись із рівнозначних ленних володінь, що 
виявилось у звільненні низки дрібних волинських 
князів з-під зверхності Федора Любартовича як 
спадкового найпотужнішого князя та сеньйора 
на Волині57. Вібулися також і певні зміни в те-
риторіальній належності руських земель, зокрема, 
спірних між Литвою та Польщею те ре нів давньо-
го спадку після Болеслава-Юрія Трой денови ча, 
чого особливо домагалися поль ські пани. Так, 
в 1388 р. відібрана у Федора Лю бартовича луцька 
земля була віддана під без посереднє управління 
польських коронних ста ростів, а в 1392 р. вона 
отримала такі ж привілеї як і львівська земля, 
що забезпечувало тісний зв’язок їх як за часів 
Романовичів, але вже під зверхністю польських 
королів58.

Важливі спостереження щодо оцінок Кревської 
унії в різних національних історіографіях ви-
сло вив Л. Колянковський. Учений зазначав, що 
як ро сійська, так і українська історична наука 
в осо бі В. Антоновича та М. Грушевського, 
трактували Кревській договір як «раптовий 
і штуч ний кінець литовської держави, що чу-
дово розвивалась, і вважали його справжньою 
іс торичною катастрофою її державності»59. 
Та кі погляди, вказував він, були зумовлені 
трак туванням українськими та російськими 
істориками Великого князівства Литовського 
як продовжувача історичної та культурної тра-
диції Київської Русі. Тому оцінки української 
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науки «виникали із руської, а не тодішньої ли-
товської державної потреби». Дослідник вва-
жав, що литовському народу, про інтереси яко го 
передусім і дбав Ягайло, необхідно було убез пе-
читись від нищівної експансії Тевтонського Ор-
дену та асиміляції в масі руського населення. 
Тому лише поляки могли надати литовцям вій-
ськову допомогу у боротьбі з хрестоносцями, 
а за позичена з Польщі латинська культура ство-
рила альтернативу русько-православним циві лі-
за ційним впливам.

До подібних висновків доходив і Я. Фіялек, 
котрий вважав, що із наверненням у католицтво, 
литовський народ зміг зберегти свою народну 
мову. На його думку, католицька церква на ма-
галась промовляти до широких мас народу рід-
ною їм мовою і таким способом плекала традицію 
вживання литовської мови, що й вберегло її 
від зникнення60. В такому ж дусі писав Я. Яку-
бовський: «із наверненням у католицтво литов-
ський народ почав розвивати самостійну культу ру 
у колі цінностей західної цивілізації». Так, саме 
через зв’язки з Польщею сформувалась особлива 
«польсько-білоруська», як називав її дослідник, 
мова, на якій почала розвиватись багата литов-
ська літературна традиція. Особливу увагу вчений 
надавав розвитку литовської історіографічної 
тра диції, започаткованої за панування Вітов-
та. У ній Я. Якубовський вбачав приклад фор-
му вання власної литовської культури, що чітко 
ус відомлювала свою етнічну ідентичність та 
пе реймала інтелектуальні практики Заходу, з ін-
шого боку – яскраво відрізнялась від руської 
куль турної традиції61. 

Отже, проблема ґенези та реалізації ідеї 
Крев ської унії посідала вагоме місце серед 
зацікавлень польських істориків у міжвоєнний 
час. При дослідженні її вчені особливий акцент 
робили на добровільному взаємовигідному 
характері об’єднання польського та литовського 
народів. На таку пояснювальну модель помітно 
вплинули відроджені у міжвоєнний час цінності 
«Ягеллонської ідеї», що своїм осердям мала 
міфологізовані уявлення про польсько-литовську 
державу династії Ягеллонів як об’єднання на 
засадах міжнаціональної злагоди та братерства, 
верховенства права і демократії. Підносячи жер-
товність польського народу, вказувалося, що 
Кревська унія значно сприяла цивілізаційному 
поступу всіх етносів східноєвропейського регіону, 
передусім, литовців та українців. Останнє було 
покликано слугувати ідеологічним підґрунтям 
для відродження у міжвоєнний час ідеї про 
цивілізаційну місію Польщі як «опікунки» своїх 

«менших» сусідів та заборола християнського 
Заходу перед комунізованою більшовицькою 
Росією. В цьому відверто проглядалися амбіції 
молодої польської держави знайти себе в нових 
геополітичних реаліях міжвоєнної Європи, 
заявивши свої права на регіональне лідерство.
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укрАинского меньшинствА в состАве нАселения белАруси

У статті комплексно розглянуто проблеми відтворення українського населення, яке проживає на території 
Республіки Білорусь. Проаналізовано динаміку чисельності українців, особливості їхнього регіонального роз-
селення по території країни, вікову і соціально-економічну структури, питання народжуваності, укладання 
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В статье комплексно рассмотрено проблемы воспроизведения украинского населения, которое проживает 

на территории Республики Белорусь. Проанализированы динамика численности украинцев, особенности их 
расселения по регионам страны, возростная и социально-экономическая структуры, вопросы рождаемости, за-
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The article deals with the problems of reconstruction of the Ukrainian population living in the territory of the 

Republic of Belarus. There is analyzed the dynamics of number of Ukrainian, features of their regional settlement on 
the territory of the country, age and socio-economic structure, the matters of birth, mortality and so on.
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общая характеристика представителей ук-
раинской национальности, проживающих на 
территории беларуси. По данным перепи си на-
селения 1999 г. примерно пятую часть жителей 
Беларуси (18,78 %) составляли представители 
некоренной национальности. Из них к статисти-
чески значи мым можно отнести только четыре: 
русских, по ляков, украинцев и евреев1. Отметим, 
что в 1959 г. долевые численности этих нацио-

нальностей в об щем составе населения респу-
блики составля ли: русские – 8,19 %, поляки – 
6,69 %, евреи – 1,86 % и украинцы – 1,65 %. 
Далее с большим отставанием по уровню чис-
ленности следовали татары (0,11 %) и литовцы 
(0,10 %). В последующий период численность 
русских и украинцев неуклонно росла и по дан-
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низации на тот момент имели: белорусы – 2,07 
и поляки – 1,19.

Украинцы относительно равномерно распре-
де ле ны по регионам Беларуси, хотя несколько 
выделяются граничащие с Украиной Брестская 
и Го мельская области, в которых численность 
ук раинцев более высока (соответственно 3,8 
и 3,3 % в составе населения регионов). В столице 
Беларуси Минске долевая численность украин-
цев наиболее близка к среднереспубликанско му 
показателю – 2,4 %. Меньше всего украинцев 
про живает в Витебской области – 1,5 % (0,42 от 
сред него показателя по республике).

Возрастная структура украинской националь-
нос ти в целом повторяет демографические вол-
ны, характерные для всего населения респуб ли ки. 
Главной особенностью украинского на се ления 
яв ляется относительно низкая доля мо лодых по-
ко ле ний по сравнению со структурой бе лорус-
ской на циональности. Так, доля украинцев, име-
ющих возраст старше 30 лет, составляет 75,2 % 
от их общей численности в республике (у бело-
русов соответствующий показатель составляет 

Рисунок 1 – Динамика долевой числен-
ности (%) русских (1), поляков (2), укра-
инцев (3) и евреев (4) в составе населения 
Республики Беларусь

ным последней общесоюзной пе ре писи (1989 г.) 
составляла соответственно 13,22 и 2,87 %. С при-
обретением Беларусью ста туса независимо го го-
сударства обозначился сис темный спад показа-
теля численности этих на циональностей (рис. 1, 
кривые 1, 3). Для по ляков и евреев снижение 
долевой чис ленности в составе населения рес-
публики про исходило не прерывно уже после 
переписи 1959 г. (рис. 1, кривые 2, 4). На совре-
менном этапе спад чис ленности характерен для 
всех неосновных национальностей Беларуси (ис-
ключая ар мян и азер байджанцев в 1990-е годы).

Перепись 1999 г. (в дальнейшем будут исполь-
зоваться только результаты этой переписи) за-
фиксировала в Беларуси больше 237 тыс. укра-
инцев – около 2,4 % от общего числа жителей 
республики. Из всех украинцев менее четверти 
их (22,0 %) проживало в сельской местности, 
остальные – в городских поселениях. Степень 
ур банизации украинцев (отношение числа горо-
жан к числу сельских жителей) на момент про-
ведения переписи составляла 3,54. Из других 
национальностей более низкий уровень урба-

Возрастные группы, лет 0–9 20–29 0–9 20–29 0–9 20–29
Состав населения
Национальность Все население Городские жители Сельские жители

белорусы 12,1 14,1 12,4 15,7 11,6 10,8
русские 7,5 13,6 7,3 13,8 8,6 12,5
поляки 9,6 12,8 10,0 14,9 9,1 10,3
украинцы 4,6 12,1 3,9 11,9 7,2 12,8
евреи 2,6 6,1 2,6 6,1 * *
татары 4,5 10,3 4,1 10,3 6,2 10,5
литовцы 7,0 13,2 6,1 14,9 8,1 11,2
* численность сельских жителей незначительна

Таблица 1. Долевая численность возрастных групп 0–9 и 20–29 лет в общем составе националь-
ностей, проживающих в Беларуси, а также образующих их городских и сельских жителей (долевую 
численность определяли в процентах по отношению к соответствующей численности населения дан-
ной национальности).
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56,6 %) , то есть, они выглядят более стареющей 
национальностью в сравнении с титульной наци-
ей – белорусами.

В табл. 1 сопоставляются доли населения, 
вхо дящего в две возрастные группы для основ-
ных национальных меньшинств Беларуси: 0–9 
лет (условно «группа детей») и 20–29 лет (услов-
но «родительская группа»).

Как видно из таблицы, «родительские» груп-
пы всех национальностей имеют более высокую 
долевую численность по сравнению с группами 
«детей». «Родительские» группы содержат свыше 
10 % от общей численности населения соответ-
ствующей национальности. Исключение состав-
ляют только евреи, «родительская» группа кото-
рых достигает 6,1 %. Малая доля евреев в этих 
возрастах объясняется их массовой эмиграцией 
в 1980–1990-е годы. В целом спад показателя до-
левой численности является наиболее интенсив-
ным для неосновных национальностей и менее 
интенсивен для белорусов. Так, в украинцев при 
доле возрастной группы 20–29 лет 12,1 %, доля 
группы 0–9 лет составляет всего 4,6 %. У бело-
русов соответствующие показатели составили: 
14,1 и 12,1 %. Такое различие в уровнях долевых 
численностей «родителей» и «детей» нельзя объ-
яснить общим снижением интенсивности рож-
даемости, так как фактор национальности до-
статочно слабо сказывается на репродуктивном 
процессе.

Спад показателя долевой численности в млад-
ших поколениях неосновных национальнос тей 
объяс  няется нарастающим процессом белорус-
ской самоидентификации, когда дети определя-
ют ся как представители титульной националь-
нос  ти страны. Дело в том, что в Беларуси 
на цио нальные меньшинства, как правило, не 
про жи вают компактно, а также достаточно высо-
кий показатель смешанных браков. У таких 
бра ках с участием белорусов дети в основном 
и уна с ледуют эту национальность. Таким обра-
зом, есть основания говорить об ассимиляции 
не  основных национальностей белорусской. Этот 
про цесс достаточно четко обозначился в млад-
шей возрастной группе и очевидно он, в первую 
оче редь, связан с переходом Беларуси в статус 
независимого государства. Переписи 1989 г. и 
1999 г. убедительно свидетельствуют, что в об-
щем составе населения республики происходит 
постепенное увеличение доли белорусов за счет 
соответствующего снижения доли неосновных 
национальностей. Так, за указанный период про-
цент белорусов в общей численности населения 
республики увеличился с 77,9 до 81,2 %. В то же 

время произошло снижение доли представителей 
других национальностей: русских – с 13,2 до 11,4 
%, поляков – с 4,1 до 3,9 %, украинцев – с 2,9 до 
2,4 %. Следует заметить, что в сельской местно-
сти доля украинцев в младшей возрастной груп-
пе снижается медленнее (с 12,8 % у «родителей» 
до 7,2 % у «детей»), чем в городских поселениях 
(соответственно, с 11,9 до 3,9 %) . Процесс ин-
тенсивной убыли доли неосновных националь-
ностей в младших возрастах в основном вызван 
«перекачкой» или «вымыванием» представите-
лей неосновных национальностей в единую на-
циональность – белорус2.

При компактном проживании населения про-
цесс «перекачки» протекает медленнее. При ме-
ром являются поляки Гродненщины3. По данным 
переписи 1999 г. здесь проживало 74,3 % всех по-
ляков Беларуси. В этих условиях шире возмож-
ности формирования однонациональных браков, 
в которых дети унаследуют национальность ро-
дителей. Как следствие процесс ассимиляции 
поль ского меньшинства в этом регионе протека-
ет гораздо медленнее, чем при рассредоточенном 
характере их расселения. Исследования показа-
ли4, что при переходе от «родительской» группы 
к группе «детей» доля поляков в Гродненской 
области снижается менее интенсивно (с 13,3 до 
11,0 %) , чем, например, в Гомельской области 
(с 11,2 до 3,4 %), где жители данной националь нос-
ти являются малочисленными. На Гродненщине 
также менее интенсивно ассимилируются татары 
и литовцы, доля которых в области намного пре-
вышает среднереспубликанский уровень и для 
которых характерно компактное проживание. 

Различие в возрастных структурах националь-
ностей сказывается на их распределении по эко-
номическим группам. Долевая численность кон-
тингента младше трудоспособного возраста (в 
дальнейшем контингент младше ТВ) у неоснов-
ных национальностей существенно ниже, чем у 
белорусов и в этом также выраженно проявляет-
ся ассимиляция национальностей в младших воз-
растах. По данным переписи 1999 г. контингент 
младше ТВ у украинцев составлял 9,7 % (мень-
ше только у литовцев – 9,5 % и евреев – 5,8 %). 
В то же время белорусы уступали неосновным 
национальностям в доле населения, находяще-
гося в трудоспособном возрасте (контингент 
ТВ). Исключение составляли евреи, у которых 
при самой низкой доле контингента ТВ (46,1 %) 
доля контингента младше ТВ составляет 5,8 %. 
Естественно, что в общем составе еврейской на-
циональности самой высокой остается доля стар-
шей экономической группы (контингент старше 
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ТВ) – пенсионеров (48,1 %). Такой разбаланс 
структуры экономических групп у евреев образо-
вался из-за массового оттока из страны младших 
и средних по возрасту поколений евреев. 

В сравнении с другими национальностями 
в ук раинцев доля контингента ТВ являлась са-
мой высокой (66,0 %), а среди регионов по этому 
по  казателю лидирует Брестская область (68,2 %), 
в ко торой их проживает наиболее высокий про-
цент (3,8 %). Данные о численной структуре эко-
но мических групп национальностей приведены 
в табл. 2.

Возрастную структуру населения характери-
зует наличие в его составе долгожителей – людей, 
проживших более 100 лет. По данным переписи 
1999 г. в Беларуси проживало 980 долгожителей, 
из них только 8 (2 мужчины и 6 женщин) были 
украинцами. Из долгожителей-украинцев поло-
вина проживала в Брестской области. 

Среди неосновных национальностей по числу 
долгожителей в республике выделялись поляки – 
в 1999 г. 111 человек (среди русских только 36 
долгожителей). Польская национальность вы-
делялась также относительно высоким показа-

Таблица 2. Распределение представителей националь нос тей по экономическим груп пам (процент 
от общей чис ленности населения соответ ствующей национальности)

Национальность
Э к о н о м и ч е с к и е  г р у п п ы

Контингент младше ТВ Контингент ТВ Контингент старше ТВ
белорусы 22,7 56,2 21,1
русские 15,2 63,4 21,4
поляки 17,1 54,7 28,2

украинцы 9,7 66,0 24,3
евреи 5,8 46,1 48,1

татары 9,5 63,9 28,6
поляки 12,5 59,8 27,7

телем соотношения полов среди долгожителей 
(отношение числа мужчин к числу женщин). 
Если среди всех долгожителей республики это 
соотношение составляло всего 0,12, то у поляков 
оно было в два раза выше – 0,25. После 1999 г. 
численность долгожителей в республике умень-
шилась: на начало 2008 г. их насчитывалось 693. 
В качестве лидера по числу долгожителей вы-
двинулась Гродненская область (до 1999 г. таким 
лидером была Витебская область).

образовательная структура украинской на-
циональности. Результаты переписи 1999 г. дают 
возможность анализа образовательной струк-
ту ры национальностей по возрастных груп пах. 
В пред шествующих переписях лица, входив шие 
в ту или иную образовательную группу, не раз де-
лялись по возрасту и это создавало серьезные ог-
ра ничения при анализе динамики образователь-
ной структуры.

Программа переписи 1999 г. расширила изу-
чаемый спектр образовательных статусов: были 
получены данные по возрастному распределе-
нию населения в трех образовательных группах – 
лица без образования, лица с общим средним 
об разованием, а также имеющие профессиональ-
ное образование. В свою очередь, группа с про-

фессиональным образованием разбивалась на 
три подгруппы: с высшим, средним общим и на-
чальным профессиональным образованием (уро-
вень ПТУ и т.п.). На три подгруппы разбивалось 
также население, имеющее общее образование: 
со средним, базовым и начальным. Таким обра-
зом, по переписи 1999 г. образовательный спектр 
включал в себя семь образовательных статусов: 
по три статуса профессионального и общего об-
разования и один объединял население, не имею-
щее никакого образования. 

В дальнейшем при представлении показате-
ля уровня образования будем использовать долю 
населения (выражается в промилле), входящего 
в исследуемую возрастную группу и имеющего 
данный вид образования. При представлении воз-
растной образовательной структуры будет исполь-
зоваться не только шкала возраста, но и связанная 
с ней шкала «времени рождения поколений», то 
есть каждое поколение можно характеризовать не 
только с возрастных параметров, но и с позиции 
времени, когда они родились. Например, пред-
ставители возрастной группы 15–19 лет родились 
в период с 1979 г. по 1983 г., возрастной группы 
50–54 года – в период с 1944 г. по 1948 г., жители 
старше 70 лет родились раньше 1928 г. Если шка-
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лу времени рождения поколений брать в качестве 
основной, то есть на графиках зависимости время 
будет нарастать, то шкала возрастов будет обрат-
ной – убывающей. Использование двух шкал – 
времени и возрас та открывает возможность более 
явно связать динамику образования поколений 
с ис торическим временем.

На рисунке 2 представлены зависимости от 
времени рождения поколений долевой числен-
ности лиц, не имеющих никакого образования 
в составе украинцев и белорусов, проживающих 
на территории Беларуси. Как видно, доля тако-
го населения очень резко убывает во временном 
аспекте. В поколениях белорусов и украинцев, 
рожденных до 1928 г. (возраст старше 70 лет), 
доли не получивших в свое время никакого обра-
зования, составили 77,4 и 31,6 %, соответственно. 
Очевидно, что причиной для этого поколения не 
могут быть только годы Великой Отечественной 
войны, которые помешали получить хотя бы 
начальное общее образование. Вероятно, что 
основное влияние на указанные выше показатели 
оказали наиболее старые поколения данной воз-
растной группы: они родились еще в то время, 
когда отсутствие даже начального образования 
было скорее правилом, чем исключением.

На рисунке 3 для разных национальностей 
со поставлены долевые численности населения, 
вхо дящего в возрастную группу старше 70 лет 
и не имеющего никакого образования.

Как видно из диаграммы, в рассматриваемой 
возрастной группе белорусы в сравнении с дру-
гими национальностями имеют наиболее высо-
кую долю лиц без образования. Это относится не 
только ко всей республике в целом, но и ее реги-
онам (на рисунке 3 представлены также дан ные 
по Гомельской и Брестской областям). Вслед за 
белорусами в порядке убывания показа теля идут 
поляки, украинцы, русские и евреи. Обращает 
внимание тот факт, что в Брестской области доля 
лиц, не имеющих никакого образования, во всех 
указанных национальных группах, значительно 
выше, чем в Гомельской области, а так же в сред-
нем по республике. Поскольку речь идет о самых 
старых поколениях, участвовавших в переписи 
1999 г., то, очевидно, что неполучение частью 
из них никакого образования связано с условия-
ми жизни в довоенный период. Как из вест но, 
в межвоенный период вся территория нынешней 
Брестской области входила в состав Польши. 
Результаты исследований убедительно показыва-
ют, что в то время получить даже начальное об-

Рисунок 2. Зависимость от 
даты рождения поколений – Т 
(возраста – t) долевой числен-t) долевой числен-) долевой числен-
ности (%) лиц, не имеющих ни-
какого образования, в составе 
белорусов (1) и украинцев (2), 
проживавших на территории 
Беларуси (перепись 1999 г.).

разование в Польше было значительно труднее, 
чем в Советской Беларуси.

Вторая мировая война явно помешала по-
лучению образования населению, входившему 
в две старшие возрастные группы – старше 70 
лет и группа 65–69 лет. Поколения старше 70 лет 
до начала войны могли, по меньшей мере, полу-
чить начальное образование, а дальнейшая учеба 
их была прервана войной. Поколения второй из 

рассматриваемых возрастных групп (65–69 лет, 
родившиеся в 1929–1933 годах), находясь на ок-
купированной фашистами территории, не могли 
продолжать свое обучение в школе, то есть для 
них война сдвинула на более поздний срок по-
лучение начального образования. Только по-
сле освобождения Беларуси от оккупантов они 
смогли продолжить обучение и с опозданием за-
кончили свой начальный образовательный этап. 



161

ІV. Джерелознавчі та суміжні галузі знань

Однако после этого многие из них в связи с тя-
желыми условиями послевоенной жизни были 
вынуждены оставить учебу и начать работать. 
Поэтому для значительной части этих сверстни-
ков образовательный процесс закончился полу-
чением начального образования. 

Для следующей возрастной группы (возраст 
60–64 года, родившиеся с 1934 г. по 1938 г.) война 
в меньшей степени помешала образовательному 
процессу. При этом родившиеся в 1934–1935 гг. 
были вынуждены начать свое обучение на один-
два года позже положенного срока, остальные же 
дети из этой возрастной группы пошли в школу 
своевременно. Исследования показали, что для 
возрастных групп старше 70 лет и 65–69 лет доли 
получивших начальное образование близки, хотя 
в национальном аспекте различие между этими 
уровнями является значительным. Так, в возраст-
ном диапазоне старше 65 лет начальное образо-
вание имели 573–602 % белорусов и 302–328 % 
украинцев (первое значение показателя отно-
сится к группе старше 70 лет, второе – к группе 
65–69 лет).

Далее остановимся на возрастной структуре 
уровней профессионального и общего образова-
ния украинцев. Оба вида образования в данном 
случае рассматриваются в двух блоках, то есть 
без разделения на составляющие их виды об-
разования. Уровень образования по каждому из 
блоков будем также выражать показателем доле-
вой численности населения (в промилле). Сумма 
показателей по двум блокам образования будет 
меньше 1000 % на долевую численность лиц, не 
имеющих никакого образования.

Человек, попадающий на верхние ступени об-
разовательной структуры последовательно по-
лучает несколько видов образования: начальное 
общее, затем базовое общее, а после окончания 
школы – среднее общее образование. Заканчивая 
вуз, он уже становится специалистом с высшим 
профессиональным образованием. В соответст-

вии с программой переписи именно этот образо-
вательный статус рассматривается для данного 
человека как окончательный. Для молодых лю-
дей, которые не закончили свое продвижение по 
выбранным ступеням образовательной структу-
ры, перепись, естественно, зафиксирует проме-
жуточный вид образования. Понятно, что после 
проведения переписи, они уйдут с этой ступени 
образовательной иерархии и достигнут более вы-
сокого образовательного статуса. Поэтому, рас-
сматривая возрастную структуру образователь-
ных уровней, следует учитывать, что в области 
младших возрастов она не является установив-
шейся, а в области старших возрастов ее как раз 
можно рассматривать как установившуюся или 
окончательную (т.е. в ходе последующей жизни 
этих поколений их образовательный статус прак-
тически меняться не будет). Можно допустить, 
что граница, разделяющая переменную или не-
установившуюся часть возрастной структуры 
видов образования, от той части, которая во вре-
мени будет оставаться постоянной, составляет 30 
лет. Примерно к этому возрасту человек выходит 
на высшую для себя ступень образовательной 
структуры. Поэтому в дальнейшем мы будем 
представлять возрастную структуру образования 
для возрастов старше 30 лет.

На рисунке 4 приведена возрастная структура 
образовательных уровней в блоках общего и про-
фессионального видов образования ук раинцев 
(для сравнения приведены соответст вующие дан-
ные и для белорусов). Как видно с уменьшением 
возраста поколений, то есть со временем проис-
ходит снижение суммарного уров ня общего обра-
зования и соответствующее увеличение суммар-
ного уровня профессионального образования. 
Этой тенденции следуют обе национальности, 
хотя в среде белорусов общий уровень профес-
сионального образования растет быстрее. Так, 
при переходе от возрастной группы 65–69 лет к 
группе 30–34 года, то есть за 35 лет долевая чис-

Рисунок 3. Долевая числен-
ность (‰) населения разных 
национальностей в возрасте 
старше 70 лет, не имеющего 
никакого образования и про-
живающего на территории 
Беларуси (1), Гомельской (2) и 
Брестской (3) областей (пере-
пись 1999 г.).
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ленность украинцев, имеющих один из видов 
профессионального образования, выросла с 406 
до 706 %. Для белорусов соответствующие зна-
чения показателя составили 157 и 673 %. Таким 
образом, имея в прошлом более низкий уровень 
профессионального образования, белорусы вы-
сокими темпами ликвидируют свое отставание 
от украинцев. 

Теперь данные по образовательным уровням 
в блоках общего и профессионального образова-
ния украинцев разобьем на их составляющие. На 
рисунке 5а приведены соответствующие зависи-
мости для начального, базового и среднего обще-
го образования, а на рисунке 5б – зависимости 
для начального, среднего и высшего профессио-
нального образования.

Следует сразу отметить, что в двух группах 
старшего возраста (65–69 и старше 70 лет) по-
казатели уровней соответствующих видов об-
разования являются достаточно близкими. Так, 
они составили: 302 и 328 %для начального, 154 
и 167 %– базового и 128 и 132 %– среднего обще-
го образования; 34 и 29 % для начального, 181 
и  70 % – среднего и 191 и 142 % – высшего про-
фессионального образования. Такая близость 
по казателей объясняется последствиями войны, 
ко торые наиболее сильно отразились на возмож-
ностях получения образования этими поколения-
ми населения.

При переходе от старших поколений к млад-
шим показатели образовательных уровней суще-
ственно меняются. В сфере общего образо ва ния 
эти изменения проявились: в резком сни жении 
до крайне низких значений уровней на чального 
и базового образования и в экстремаль ной за-
висимости (через максимум) уровня среднего 
образования (рис. 5, кривые 1–3).

В сфере профессионального образования 
ди  намика уровней начального и среднего обра-
зования является нарастающей, а показатель 
выс шего образования проходит через максимум 
(рис. 5, кривые 4–6).

Из данных, представленных на рисунке 5 
(кри вая 1), видно, что начальное образование как 
конечная ступень образовательной структуры, по 
существу, исчезло. В составе групп населения, 
родившихся в 1964–1968 гг. (возраст 40–44 года) 
доля украинцев, имеющих этот вид образования, 
составила только 3 %. Спад уровня начального 
общего образования на первых порах происходил 
при стабильных значениях показателя базового 
общего образования и росте уровней остальных 
четырех видов образования (рис. 5). Доля укра-
инцев, имеющих базовое общее образование, ин-
тенсивно снижается, начиная с возрастной груп-
пы 55–59 лет (родившиеся в 1939–1943 гг.). Для 
последующих поколений уровень этого вида об-
разования постепенно снижается и для возраст-
ной группы 30–34 года он составил всего 20 %. 
Показатель уровня среднего образования со вре-
менем проходит через максимум и максимальная 
доля украинцев (301 %), которые имели этот вид 
образования, соответствует возрасту 40–44 года 
(родившиеся в 1954–1958 г.). Далее для более мо-
лодых поколений началось снижение показателя 
(для возрастной группы 30–34 года уже 270 %), 
то есть доля населения, для которого среднее 
общее образование является окончательным, по-
степенно снижается во времени.

Обобщая полученные данные можно заметить, 
что общее образование во всех его видах но сит 
промежуточный характер, а на первый план вы-
двинулась профессиональная подготовка спе-
циалистов.

Рисунок 4. Воз-
раст ная структура 
образовательных 
уровней (%) в блоках 
общего (1, 2) и про-
фессионального (3, 4) 
образования белору-
сов (1, 3) и украинцев 
(2, 4), проживающих 
в Беларуси (перепись 
1999 г.).
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Рисунок 5. Возрастная структура 
образовательных уровней (‰) на-
чального (1), базового (2) и средне-
го (3) видов общего образования, 
а также начального (4), среднего (5) 
и высшего (6) видов профессиональ-
ного образования украинцев, прожи-
вавших в Беларуси (перепись 1999 г.).

По данным переписи 1999 г. уровни начально-
го, среднего и высшего профессионального обра-
зования в возрастной группе 30–34 года состави-
ли: 137, 329 и 241 % соответственно. Обращает 
на себя внимание тот факт, что украинцы посте-
пенно снижают свой интерес к высшему профес-
сиональному образованию, что выражено в спаде 
его уровня в последних поколениях.

Остановимся на распределении образователь-
ных уровней в разрезе национальностей. Вначале 
рассмотрим распределение долевых численно-
стей национальностей по разным образователь-
ным статусам в двух возрастных группах: 30–34 
года и старше 70 лет. Такие данные приводятся 
в табл. 3.

Для обеих возрастных групп общим является 
то, что показатели уровней образования являются 
установившимися, то есть, по существу, предель-
ными. Различаются группы тем, что в старшей 
возрастной группе показатели установились, по 
меньшей мере, за 40 лет до проведения переписи 
1999 г.

Сопоставление данных, представленных в таб-
ли це 3, по казывает, что поляки и евреи нахо дя т ся 
на про тивоположных полюсах образователь ной 
сис  темы. В старшей возрастной группе евреи, по 
сравнению с другими национальнос тя ми, име-
ют более высокий уровень образования в двух 

самых престижных образовательных статусах: 
высшем профессиональном и среднем общем об-
разовании. Поляки в старшей возрастной группе 
уступают другим национальностям во всех об-
разовательных номинациях, кроме начального 
общего образования. 

При переходе в возрастную группу 30–34 года 
абсолютные значения показателей в уровнях об-
разования национальностей меняются. Поляки 
в максимальной степени сблизились с белору-
сами, но в рейтинговой оценке суммарного об-
разовательного уровня они остаются максималь-
но удаленными от евреев. В данной возрастной 
группе поляки вышли или максимально при-
близились к лидирующему положению в пяти 
образовательных статусах: среднее и начальное 
профессиональное образование и все виды об-
щего образования. Зато они уступают другим на-
циональностям и максимально уступают евреям 
в самой высокой ступени образовательной систе-
мы – высшем профессиональном образовании. 
Долевая численность ев реев, имеющих высшее 
образование, превыша ет половину населения 
(506 %), в то время как у поляков она менее одной 
шестой (150 %). Можно сказать, что отставание 
поляков в образовательной сфере продолжает 
но сить хронический характер.
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Возрастная груп-
па, лет Национальность

Вид образования
профессиональное общее

высшее среднее началь-
ное среднее базовое началь-

ное

Возрвст старше 
70 лет

белорусы 39 67 11 63 140 602
русские 166 198 33 155 159 266
поляки 9 18 4 30 81 797

украинцы 142 170 29 132 167 328
евреи 319 195 27 184 138 129

Взраст 30-34 года

белорусы 184 332 157 295 25 4
русские 305 327 130 218 17 3
поляки 150 359 143 316 25 4

украинцы 241 329 137 270 20 3
евреи 506 250 91 137 10 4

На рисунке 6 для национальностей представ-
лены зависимости рейтингового показателя уров-
ня высшего профессионального образования от 
времени рождения поколений (рейтинговый по-
казатель определяли для отдельных возрастных 
групп как частное от деления значения уровня 
высшего профессионального образования для 
дан ной национальности на соответствующее 
зна чение уровня образования для евреев).

В сравнении с другими национальностями 
у евреев доля населения, имеющего высшее об-
разование, является наиболее высокой на всех 
участках возрастной шкалы (рис. 6, кривая 1). 
Поэтому значение рейтингового показателя для 
других национальностей во всех возрастах оста-
ется ниже единицы. Наиболее низкое оно у по-

ляков. Для старшей возрастной группы поляков 
(больше 70 лет) их рейтинг составил 0,03 – доля 
поляков с высшим образованием была более чем 
в 30 раз ниже соответствующей доли евреев. Со 
временем произошел рост рейтингового пока-
зателя высшего образования до значений: 0,30 
(поляки), 0,36 (белорусы), 0,61 (украинцы) и 
0,74 (русские). Далее во времени наступила либо 
стабилизация показателя на достигнутом уровне 
(белорусы, поляки, рис. 6, кривые 2, 4), либо его 
спад (русские, украинцы, рис. 6, кривые 3, 5). 
Максимальное сближение рейтинга националь-
ностей наблюдается для возрастной группы 50–
54 года (родившиеся в период с 1944 г. по 1948 г.

Таким образом, представленные данные сви-
детельствуют о том, что в образовательном рей-

Таблица 3. Распределение долевых численностей (‰) национальностей по образовательным статусам  
(перепись 1999 г.)

Рисунок 6. Зависимость 
от даты рождения по-
колений (обратная шкала 
возрастов) рейтингового 
показателя уровня высше-
го образования для евреев 
(1), белорусов (2), русских 
(3), поляков (4) и укра-
инцев (5), проживающих 
на территории Беларуси 
(перепись 1999 г.).
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тинге украинцы занимают промежуточное место 
по сравнению с другими национальностями. Со 
временем образовательные уровни национально-
стей сближаются.

брачная структура и репродуктивное пове-
дение украинского меньшинства. Для каждого 
реального поколения жителей показатели брач-
ной структуры меняются с возрастом. С его уве-
личением снижается доля лиц, которые никогда 
не состояли в браке (безбрачие), увеличивает-
ся доля вдовых, разведенных и разошедшихся. 
Поэтому очевидно, что показатели брачного со-
стояния, оп ределяемые для всего массива населе-
ния, будут зависеть от его возрастной структуры. 
Если в составе населения много пожилых людей, 
то для такого населения будут характерны: вы-
сокие уров ни вдовства и разведенности, а также 
относительно низкие уровни брачности и безбра-
чия. Если, наоборот, в составе населения высо-
кой яв ляется доля молодых людей, то его брачная 
структура будет иметь противоположные призна-
ки: низкий уровень прерванной брачности (сум-
марно вдовство и разведенность), относительно 
вы сокие уровни брачности и безбрачия. В дан-
ной схеме предполагается постоянство брачного 
по ведения во времени: каждое новое поколение 
пов торяет поведение предыдущих. Однако это да-

леко не так. В последние годы изменения в брач-
ной сфере протекают настолько интенсив но, что 
в общественном и научном дискурсе сфор ми ро-
валось мнение о кризисном состоянии брач ного 
поведения. Роль национального фактора в фор-
мировании брачной структуры более корректно 
изучать для поколений, имеющих один и тот же 
возраст. Такую возможность представляют толь-
ко результаты переписи 1999 г.

Рассмотрим картину возрастного распреде-
ления показателей брачной структуры в нацио-
нальных группах населения Беларуси. Начнем с 
брачных статусов, относящихся к внебрачному 
состоянию индивидов. 

На рисунке 7 приведены возрастные зави си-
мос ти показателя безбрачия (доля лиц в промил-
ле, ко торые никогда не были в браке) для муж-
чин в сос таве евреев, украинцев и белорусов. 
Как вид но, влияние национальности на уровень 
безбра чия проявляется вплоть до самых старших 
возрастов. Украинцы по сравнению с другими 
на  циональностями наиболее активно участвуют 
в фор мировании брачных союзов и поэтому име-
ют са мый низкий уровень безбрачия (рис. 7, кри-
вая 3). В этом отношении от них наиболее сильно 
отличаются евреи, у которых значение показате-
ля безбрачия является наибольшим (рис. 7, кри-

а) безбрачие

б) разведенность и вдовство

Рисунок 7. Мужчины. Воз раст-
ная зависимость показателей 
(%) безбрачия (1–3), разведен-
ности (4–6) и вдовства (7, 8) 
в составе мужчин – украинцев 
(3, 5, 7), белорусов (2, 4, 8), евреев 
(1) и поляков (6), проживающих 
в Беларуси.



166

ІV. Джерелознавчі та суміжні галузі знань

вая 1). С возрастом разность в уровнях безбрачия 
у евреев и украинцев сокращается до ничтожно 
малых значений. Так, если в возрастной груп-
пе 30–34 года эта разность составляет 158 %, 
то в груп пе старше 70 лет она равняется всего 
13 %. Мужчины-белорусы (как русские и поля-
ки, данные по которым не приведены на рисунке) 
по уровню безбрачия занимают промежуточное 
положение между евреями и украинцами (рис. 7, 
кривая 2).

В женских группах национальностей возраст-
ная динамика показателя безбрачия во многом 
яв ляется схожей с динамикой данного показателя 
для мужчин (рис. 8, кривые 1–3). Также самые вы-
сокие и низкие долевые численности лиц, никог-
да не состоявших в браке характерны соответ ст-
венно для евреек и украинок (рис. 8, кривые 1, 3). 
Женщины-белоруски, как и мужчины, по уров ню 
показателя занимают промежуточное по ложение 
(рис. 8, кривая 2). Обращает на себя вни мание уве-
личение показателя безбрачия в воз растном диа-
пазоне старше 65 лет (рис. 8, кри вые 2, 3). Этот 
рост обусловлен последствиями вой ны: мно гие 
женщины старших возрастов не смог ли выйти за-

муж из-за нехватки мужчин, то есть их безбрачие 
является вынужденным. В свою оче редь, нехватка 
мужчин в старших возрастах свела до минимума 
мужское безбрачие (рис. 7, кривые 1–3). 

Возрастная зависимость показателя разведен-
ности (доля лиц в промилле, которые являются 
разведенными или разошедшимися) проходит че-
рез максимум, положение которого соответст вует 
интервалу возрастов 40–49 лет. На рисунке 7, 8 
(кривые 4–6) представлены соответствующие 
дан ные для мужчин и женщин украинской, бе-
лорусской и польской национальностей. Поляки 
имеют самый низкий уровень разведенности 
(рис. 7, 8, кривые 6). В этом явно проявляется 
вли яние костела, стремящегося к сохранению 
брач ных союзов.

Показатель разведенности является кумуля-
тивной (накопительной) характеристикой про-
цесса. В младших возрастах с появлением браков 
незамедлительно появляются и разводы, количе-
ство которых постепенно увеличивается во вре-
мени. Для каждого реального поколения уровень 
разведенности достигает своего предель ного зна-
чения. Спад показателя разведенности, наблю-

а) безбрачие

б) разведенность и вдовство

Рисунок 8. Женщины. 
Возрастная зави си-
мость показателей 
(%) безбрачия (1–3), 
разведенности (4–6) 
и вдовства (7, 8) 
в сос таве женщин – 
украинок (3, 5, 7), 
белорусок (2, 4, 8), 
евреек (1) и полек 
(6), проживающих 
в Беларуси.
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даемый в старших возрастах, выражает собой 
общую тенденцию увеличения числа разводов 
во времени (рис. 7, 8, кривые 4–6). Раньше, ког-
да разводы были достаточно редким явлением, 
предельный уровень разведенности в реальном 
поколении был низок. Со временем отношение 
в обществе к разводам становилось более терпи-
мым, а законодательство в этой области – менее 
жестким. В результате предельный уровень раз-
веденности в реальных поколениях стал нарас-
тать. Эта тенденция проявляется в увеличении 
показателя разведенности, если следовать от са-
мых старших поколений к младшим (до достиже-
ния максимума на зависимостях 4–6 рис. 7, 8). На 
возрастном участке зависимости, лежащем левее 
максимума, предельные значения показателя раз-
веденности еще не достигнуты, то есть они явля-
ются временными или неустановившимися.

Из данных, представленных на рисунке 7, вид-
но, что браки с мужчинами-украинцами являют-
ся достаточно устойчивыми и в этом отношении 
они близки к полякам (кривые 5, 6). Женщины-
ук раинки по уровню разведенности более близки 
к белорускам, является ощутимым их различие 
с польками. Высокий уровень разведенности ха-
рактерен для обоих полов русской национально-
сти (на рисунке 7, 8 эти данные не приводятся).

Показатель вдовства (доля лиц в промилле, ко-
торые потеряли супруга в результате его смерти) 
с возрастом нарастает, при этом доля женщин-
вдов увеличивается быстрее (рис. 7, 8, кривые 7, 
8). Последнее объясняется более высокой интен-
сив ностью смертности мужчин и поэтому жен-
щины чаще становятся вдовами. Кроме того, 
вдо вым мужчинам легче вступить в повторный 
брак и тогда они покидают категорию вдовых. 
За метный уровень вдовства у женщин фиксиру-
е тся, начиная с возрастной группы 25–29 лет, 
у мужчин примерно на 10 лет позже. 

На начальном участке возрастных зависимо-
стей показателя вдовства различие между нацио-
нальностями практически не заметно, так как 
появление вдовых носит в основном случайный 
характер. Явное расхождение зависимостей об-
наруживается в области средних возрастов. Из 
представленных на рисунке 7, 8 (кривые 7, 8) 
данных видно, что в средних возрастах уровень 
вдов ства у белорусов (мужчины и женщины) вы-
ше, чем у украинцев. Наиболее низкое значение 
показателя вдовства характерно для евреев, осо-
бенно для женской составляющей этой нацио-
нальности.

До сих пор мы рассматривали возрастную ди-
на мику статусов, относящихся к внебрачному 

состоянию индивидов. На рисунке 9 приведены 
со ответствующие данные для показателя брач-
ности (доля лиц в промилле, состоящих в браке) 
для трех национальностей: украинцы, белорусы 
и евреи. Зависимости имеют максимум, форма 
которого очень резко отличается для мужчин 
и женщин. У мужчин область наибольших значе-
ний показателя брачности занимает широкий ин-
тервал возрастов (рис. 9 а), в то время как у жен-
щин максимум проявляется достаточно резко 
и занимает узкий возрастной диапазон (рис. 9 б). 

На начальном участке зависимостей увеличе-
ние показателя брачности обусловлено тем, что 
молодые поколения вступают в активный брач-
ный возраст, идет быстрое образование брачных 
союзов. На этой стадии доли вдовых и разведен-
ных крайне низки и существенно не сказываются 
на уровне брачности. По мере нарастания в воз-
растах показателей разведенности и вдовства 
(прерванная брачность) уровень брачности на-
чинает снижаться. Показатель прерванной брач-
ности растет быстрее у женщин и поэтому спад 
уровня брачности на зависимостях проявляется 
более рельефно.

Из представленных на рисунке 9 данных вид-
но, что уровни брачности для трех националь-
ностей достаточно четко различаются. В порядке 
убывания показателя идут: украинцы, белорусы 
и евреи. В такой же последовательности возрас-
тает уровень безбрачия (рис. 7, 8, кривые 1–3). 
Поэтому можно считать, что значения показа-
телей разведенности и вдовства не изменяют 
рейтингового положения этих национальностей 
в ряду показателя брачности.

Высокая брачная активность украинцев, осо-
бенно его мужской составляющей, наиболее 
резко проявляется в брачной структуре терри-
ториальных (город, село) групп населения. Из-
за неравномерной внутренней миграции полов 
возникает деформация половозрастной структу-
ры в составе городских и сельских жителей5. 
Образование избытка мужчин в селе ограничи-
вает их возможности вступления в брак и, нао-
борот, расширяет такие возможности для жен-
щин. В городе складывается обратная картина. 
Поэтому можно ожидать, что в сельской местно-
сти уровень брачности мужчин с возрастом будет 
увеличиваться медленнее, чем в городе. Такое 
предположение действительно подтверждается 
для белорусов и совершенно не выполняется для 
украин цев (рис. 10). 

Данные, представленные на рисунке 10, сви-
де тель ствуют о том, что в составе мужчин-бело-
ру сов уровень брачности в селе ниже, чем в го-
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роде (кривые 1, 2). В этом явно сказывается 
раз баланс половой структуры населения. Однако 
дан ное обстоятельство совершенно не отражает-
ся на брачном поведении украинцев: уровень их 
брачности на селе оказывается выше, чем в горо-
де (рис. 10, кривые 3, 4). Рассмотрим более под-
робно, в какой же мере фактор национальности 
отражается на брачной структуре жителей села 
и города.

Используя данные по брачной структуре тер-
риториальных групп населения Беларуси, нами 
рассчитывался коэффициент территориальной 
дифференциации брачности для четырех на-
циональностей – белорусов, русских, поляков 
и украинцев. Евреи были исключены из рас-
смотрения, так как в сельской местности про-
живает незначительное количество их. Численно 
этот коэффициент равен разности показателей 
брачности для сельских и городских однополых 
(мужчины или женщины) контингентов населе-
ния одной национальности, входящих в единую 
возрастную группу. Другими словами, для каж-
дой возрастной груп пы одного пола и националь-
ности мы находили разность между значениями 
показателя брачности в селе и в городе. Если ко-
эффициент положительный, то это говорит о том, 
что уровень брачности в соответствующей воз-
растной группе данной национальности и пола 
в сельской местности выше, чем в городской. 

Если он отрицательный, то, наоборот, показатель 
брачности в се ле уступает показателю в городе.

Значение коэффициента территориальной диф-
фе ренциации брачности в основном определяет-
ся различием городской и сельской местнос тей 
в двух аспектах: менталитете населения и по ло во-
во зрастной структуре. 

Браки в селе традиционно являются более 
ран ними, здесь меньше разводов и с этих пози-
ций можно ожидать, что в сельской местности 
уро вень брачности для полов будет выше (соот-
ветственно коэффициент территориальной диф-
ференциации положительный). С другой сто-
роны, деформация половозрастной структуры, 
вызванная неравномерной миграцией, привела 
к образованию избытка мужчин в селе и их не-
достатку в городе. Это обстоятельство в сель-
ской местности должно замедлять рост брачно-
сти у мужчин и способствовать росту брачности 
у женщин. Таким образом, оба фактора: сельский 
менталитет и деформация половозрастной струк-
туры для женщин действуют согласованно и поэ-
тому должны способствовать ускоренному росту 
брачности в селе. Наоборот, уровень брачности 
у женщин в городе должен быть заведомо ниже, 
чем в селе. Для сельских мужчин действие этих 
факторов является противоположным и поэтому 
уровень брачности в селе может быть как выше, 
так и ниже уровня брачности в городе.

а) мужчины

б) женщины

Рисунок 9. Возрастная зависимость 
показателя (%) брачности в со-
ставе украинцев (1, 4), белорусов (2, 
5) и евреев (3, 6), проживающих на 
тер ритории Беларуси
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а) украинцы

а) белорусы

На рисунке 11, 12 приведены возрастные за-
висимости коэффициента территориальной диф-
ферен циации брачности для различных нацио-
наль ностей. В зависимости от знака коэффициента 
у мужч ин происходит разделение национальнос-
тей на две группы. У украинцев и русских коэф-
фициент территориальной дифференциации брач-
ности в основном является положительным (рис. 
11, кривые 2, 4), то есть для этих националь ностей 
показатель брачности в селе выше, чем в городе. 

Очевидно, что независимо от избытка мужчин 
в селе молодые украинцы и русские являются 
наиболее привлекательными в качестве брачных 
партнеров для сельских девушек. Это нельзя ска-
зать о молодых белорусах и поляках, которые, по 
всей видимости, на брачном рынке испытывают 
действие пресса перекоса половозрастной струк-

туры. У этих национальностей коэффициент тер-
риториальной дифференциации брачности явля-
ется отрицательным (рис. 11, кривые 1, 3).

Высокая конкурентоспособность на брачном 
рынке украинцев может быть объяснена, на наш 
взгляд, этнопсихологическими причинами. По 
сравнению с коренным белорусским этносом 
украинцы наделены большей коммуникабельно-
стью, они более деятельные, целеустремленные, 
практичные и хозяйственные. Эти качества они 
стремятся реализовать и в брачных отношени-
ях, в результате чего семья для них выступает 
в качестве немаловажной жизненной ценности 
и средства самореализации. Именно эти харак-
теристики оказываются предпочтительными 
при ограниченном брачном выборе, в том числе 
и в иноэтничной среде. 

Рисунок 10. Возрастная зависи-
мость показателя (%) брачности 
в составе мужчин: белорусов (1, 2) 
и украинцев (3, 4), проживающих 
в городской (2, 4) и сельской (1, 3) 
местнос тях Беларуси.

Рисунок 11. Мужчины. 
Возраст ная зависимость 
коэффициента (‰) терри-
ториальной дифференциации 
брачности мужчин в соста-
ве белорусов (1), русских (2), 
поляков (3) и украинцев (4), 
проживающих на территории 
Беларуси.
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У женщин всех четырех национальностей 
уровень брачности в селе выше, чем в городе 
(рис. 12), то есть знак коэффициента во всем ин-
тер вале возрастов является положительным. 

Вместе с тем различное положение кривых и 
здесь указывают на роль национального фактора. 
На возрастном участке наиболее активного брач-
ного возраста (до 30 лет) значение коэффициен-
та территориальной дифференциации брачности 
убывает в следующем ряду национальностей: 
украинки, русские, белоруски и польки. Высокое 
место украинок в этом ряду в основном обеспе-
чивается самым высоким среди других нацио-
нальностей уровнем их брачности в селе. У полек 
обратная ситуация. Они имеют самый высокий 
уровень брачности в городской местности, то 
есть в условиях дефицита мужчин их поведение 
на брачном рынке является наиболее оптималь-
ным. В итоге, при среднем уровне брачности в 
селе польки имеют самый низкий коэффициент 
территориальной дифференциации брачности. 
В условиях города русские среди других на-
циональностей имеют самый низкий показатель 
брачности и во многом за счет высо кой доли 
разводов. В результате при среднем показателе 
брачности в селе у русских значение территори-
альной разности уровней брачности оказалось 
достаточно высоким и они по этому показателю 
идут после украи нок (рис. 12, кривая 2).

Теперь сопоставим уровень брачности по-
лов в национальных группах населения, прожи-
вающих на одной территории (село, город). По 
аналогии введем коэффициент половой диффе-
ренциации брачности. Данный коэффициент рас-
считывается для каждой национальности и равен 
разности показателей брачности женщин и муж-
чин, проживающих на одной территории и вхо -
дя щих в единую возрастную группу.

У женщин брачная активность проявляется 
раньше, чем у мужчин. Поэтому уровень брач-
ности женщин в младших возрастах выше. Зато 

со временем из-за более высокой доли разведен-
ных и вдовых женщин достигнутый показатель 
брачности у них быстро снижается. Отсюда 
возрастная зависимость коэффициента половой 
дифференциации брачности имеет убывающий 
характер.

На рисунке 13, 14 приведены зависимости от 
возраста коэффициента половой дифференциа-
ции брачности в городской и сельской местно-
стях Беларуси. Зависимости, как и в предыдущем 
случае, относятся к четырем национальностям: 
белорусы, русские, поляки и украинцы.

Для городских жителей ход зависимостей 
коэффициента половой дифференциации брач-
ности в меньшей степени испытывает влияние 
фактора национальности. Для всех четырех на-
циональностей коэффициент меняет свой знак 
(уровень брачности мужчин становится выше, 
чем у женщин) при переходе через возрастной 
рубеж 25–30 лет (рис. 13). Брачное поведение в 
городской среде в большей мере утрачивает тра-
диционную модель и отсюда – близость в зна-
чениях коэффициентов для различных нацио-
нальностей. Несколько другой вид зависи мос тей 
коэффициента от возраста обнаруживается при 
переходе к сельскому населению (рис. 14). Здесь 
возраст, при котором коэффициент обращается 
в нуль (равенство показателей брачности у жен-
щин и мужчин) существенно различается у раз-
ных национальностей. В украинцев он находится 
в диапазоне 30–34 года, у русских – 35–39 лет, 
а у поляков и белорусов – 45–49 лет (рис. 14). 
А ведь все национальности проживают в оди-
наковых условиях деформирования половоз-
растной структуры. Этот результат еще раз под-
тверждает наибольшую предпочтительность в 
сельских браках украинцев и русских, о которой 
говорилось выше.

Различие между значениями коэффициентов 
половой дифференциации брачности в город-
ской и сельской местностях, главным образом, 

Рисунок 12. Женщины. Возрастная 
зависимость коэффициента (%) 
территориальной дифференциации 
брачности женщин в составе бе-
лорусов (1), русских (2), поляков (3) 
и украинцев (4), проживающих на 
территории Беларуси.
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обус ловлены возникновением дисбаланса полов 
на этих территориях. Можно считать, что если 
бы половозрастные структуры в территориаль-
ных группах не были деформированными, то 
разность между указанными коэффициентами 
была бы минимальной. В связи с этим разность 
между коэффициентами половой дифференциа-
ции брачности, определенными для села и горо-
да, могла бы характеризовать степень разбаланса 
брачной структуры в связи с деформацией поло-
возрастной структуры. Поэтому нами предлага-
ется ввести новый коэффициент – коэффициент 
разбаланса брачной структуры в национальных 
группах населения. Численно этот коэффициент 
равен разности между значениями коэффици-
ентов половой дифференциации, определенны-

ми для села и города. Коэффициент разбаланса 
определяется для каждой национальности и яв-
ляется комплексным показателем, включающим 
в себя четыре показателя брачности: для мужчин 
и женщин, проживающих в селе и в городе. Если 
раньше мы имели дело с четырьмя возрастными 
зависимостями показателей брачности для от-
дельной национальности, то на основе коэффи-
циента разбаланса брачной структуры, все сво-
дится только к одной зависимости. Чем больше 
эта зависимость будет отклоняться от нулевого 
уровня, тем в большей степени разбалансирова-
на возрастная структура брачности в территори-
альных группах населения.

На рисунке 15 приведены возрастные зави си-
мос ти коэффициента разбаланса брачной струк-

Исходя из значений ОКД, наиболее высокий уро-
вень детности уже имеют украинки, затем идут 
белоруски, русские и польки. Такие перестанов-

Рисунок 13. Возрастная зависи-
мость коэффициента (%) поло-
вой дифференциации брачности 
белорусов (1), русских (2), поляков 
(3) и украинцев (4), проживающих 
в городской местности Беларуси.

Рисунок 14. Возрастная зависи-
мость коэффициента (%) поло-
вой дифференциации брачности 
белорусов (1), русских (2), поляков 
(3) и украинцев (4), проживающих 
в сельской местности Беларуси.

туры для четырех национальностей: белорусы, 
русские, поляки и украинцы. Как видно, переход 
к коэффициенту разбаланса помог четко разде-
лить национальности по шкале разбалансировки 
брачной структуры. 

Менее всего разбалансированной оказалась 
структура украинской национальности (рис. 15, 
кривая 4). Далее по степени нарастания пораже-
ния брачной структуры идут русские, белорусы 
и поляки. Значения коэффициента разбаланса 
структуры для национальностей наиболее силь-

но отличаются в возрастном диапазоне 25–45 
года. Именно в этих возрастах половозрастная 
структура в территориальных группах насе-
ления деформирована в наибольшей степени. 
В возрастном диапазоне старше 60 лет различия 
в брач ной структуре национальностей становят-
ся минимальными (рис. 15).

Таким образом, введение коэффициента раз-
баланса брачной структуры открыло возмож-
ность ранжировать национальности по степени 
поражаемости их структур в территориальных 
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ки в рейтинговом ряду детности объясняются 
неравномерным для национальностей распреде-
лением женщин по числу рожденных ими детей. 
Значения ОКД ниже соответствующих значений 
СКД, так как при нахождении ОКД знаменатель 
дроби увеличивается на число женщин, которые 
не имели детей. Чем выше число этих женщин, 
тем ниже по сравнению с СКД будет значение 
ОКД. На диаграмме 16б приведено распределе-
ние женщин контингента В по числу рожденных 
ими детей (распределение женщин выражали 
в промилле – долевая численность женщин, не 
родивших соответственно ни одного ребенка 
и родивших одного, двух, трех и более детей). 
В составе русских доля женщин, не родивших ни 
одного ребенка, оказалась самой низкой – 62 %. 

Далее по степени нарастания показателя идут 
ук раинки (68 %), белоруски (100 %) и польки 
(137 %). В таком различии показателя бездетно-
сти проявляются последствия ВОВ, в результате 
которой уровень брачности полек и белорусок 
оказался более низким, чем у русских и украи-
нок. Чем выше показатель бездетности женщин, 
тем больше и разница в значениях СКД и ОКД: 
0,408 (польки), 0,302 (белоруски), 0,199 (украин-
ки) и 0,173 (русские). Поэтому, говоря об уровне 
детности той или иной группы населения, более 
правильно указывать значения СКД и отдельно 
приводить долю женщин, не родивших ни одно-
го ребенка.

Рейтинг детности для национальных групп, 
оп ределяемый по значениям СКД, согласуется 

Рисунок 15. Возрастная за-
висимость коэффициента (‰) 
разбаланса брачной структуры 
белорусов (1), русских (2), поляков 
(3) и украинцев (4), проживающих 
на территории Беларуси.

Рисунок 16. Диаграмма значе-
ний СКД и ОКД (а), а также 
долевого распределения жен-
щин по числу рожденных ими 
детей (б) для национальных 
групп женщин контингента В, 
проживающих в сельской мест-
ности Беларуси. 
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с рейтингом, составленным по долевой числен-
ности женщин, родивших трех и более детей. 
Так, доля таких женщин (рис. 16б) убывает в сле-
дующей последовательности: 513 %(белоруски), 
485 %(польки), 483 %(украинки) и 434 %(рус-
ские). В таком же ряду убывает и СКД.

На рисунке 17 для национальных групп жен-
щин контингента В, проживающих в городской 
местности, приведены диаграммы значений СКД 
и ОКД, а также распределения долевых числен-
ностей женщин по числу рожденных ими детей.

При переходе от сельской местности к город-
ской уровень детности снижается, но это сниже-
ние происходит неравномерно для националь-
ностей. В меньшей степени СКД снижается для 
полек (только на 0,755), в большей – для украи-
нок (на 0,898). Можно сказать так, что польки, 
оказавшись в городской среде, не в такой мере 
как другие национальности перестраивают себя 
на новые нормы репродуктивного поведения, 
присущие для этой местности. В результате рас-
положение национальностей в рейтинговом ряду 
детности меняется. На первое место по уровню 
детности выходят уже польки, затем идут бело-
руски, украинки и русские (оценка по СКД).

Для городских жителей рейтинговый ряд уров-
ня детности не меняется при переходе от СКД 
к ОКД, происходит только сближение численных 

значений показателя (рис. 17 а). В связи с этим 
обратимся к значениям долевых численностей 
женщин, которые не родили ни одного ребенка 
(рис. 17 б). Здесь по-прежнему уровень бездетно-
сти у полек и белорусок выше, чем у русских и 
украинок. Этот факт как и в сельской местности 
объясняется последствиями ВОВ. Обращает вни-
мание то, что значения показателей бездетности 
для городской местности находятся в более узком 
диапазоне. Так, если в селе разность между мак-
симальным (польки) и минимальным (русские) 
показателями бездетности составляла 75 %, то в 
городе эта величина равняется только 33 %. Бла-
годаря близости значений показателей бездет-
ности рейтинговое положение национальностей 
при переходе от СКД к ОКД не изменилось.

Как и для сельских жителей, рейтинговый ряд 
детности, установленный в соответствии со зна-
чениями СКД для городских жителей, совпада-
ет с убывающей последовательностью долевой 
численности женщин, родивших трех и более 
детей (239 % у полек, 223 % у белорусок, 182 % 
у украинок и 160 % у русских). Отсюда рейтин-
говые положения национальностей в ряду детно-
сти можно достаточно точно определять по доле-
вой численности женщин, реализующих средне 
и многодетное поведение.

Рисунок 17. Диаграмма СКД 
и ОКД (а), а также долевого 
распределения женщин по числу 
рожденных ими детей (б) в на-
циональных группах женщин 
контингента В, проживающих 
в городской местности Беларуси. 
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Обратимся теперь к данным по уровню рож-
даемости женщин, образующих контингент А – 
жен щины, имеющие возраст в диапазоне 15–49 
лет. Если данные для контингента В характери-
зуют исчерпанную рождаемость, то для контин-
гента А это промежуточный или текущий уро-
вень рождаемости. Многие женщины из этого 
контингента еще продолжат свое участие в вос-
производительном процессе, среди них еще вы-
соким является уровень бездетности. В то же 
время женщины, входящие в контингент А, уже 
следуют новым нормам репродуктивного пове-
дения, главным проявлением которого является 
снижение уровня детности. Поэтому сопостав-
ляя национальные контингенты мы можем на ка-
чественном уровне оценить динамику воспроиз-
водительного процесса.

Сопоставление показателей рождаемости в 
кон тингентах А и В, относящихся к территори-
альным группам населения, помогает выявить 
влияние деформации половозрастной структуры. 
Для контингента В, включающего в себя старшие 
поколения, деформирование половозрастной 
струк туры проявилось главным образом в сниже-
нии показателя соотношения полов в составе по-
колений, жизненный период которых оказался 
связан со Второй мировой войной. Здесь дефор-
мирование структуры было однонаправленным 

для территориальных групп населения – сни-
жение показателя происходило как в селе, так 
и в городе. Правда, в селе оно было более глубо-
ким, чем в городе. 

Контингент А в основном испытал другой вид 
деформирования структуры. Здесь вследствие 
разноскоростной миграции полов из села между 
территориальными группами населения возник 
дисбаланс в соотношении полов. Образовалось 
разнонаправленное деформирование – в горо-
де показатель соотношения полов уменьшил-
ся, а в селе он, наоборот, увеличился. Этот вид 
деформирования практически не затронул кон-
тингент В. Деформирование половозрастной 
струк туры проявляется, например, в различиях 
до ле вой численности женщин, не родивших ни 
од ного ребенка. На диаграмме (рис. 18) приве-
дены такие данные для территориальных групп 
контингентов А и В, проживающих в Беларуси.

Как видно, для контингента А доля женщин, 
не участвовавших в рождении детей, в селе ниже. 
В городе явно проявляется нехватка мужчин и 
это выражается в более высоком уровне бездет-
ности женщин. В составе сельского контингента 
В доля бездетных полек и белорусок, наоборот, 
выше, чем в составе городского. Уже отмечалось, 
что последствия войны, проявившиеся в нехват-
ке мужчин для образования брачных союзов, 

Рисунок 18. Диаграмма долевой чис-
ленности женщин (‰), не родивших 
ни одного ребенка, в национальных 
групп контингентов В и А, проживаю-
щих в Беларуси.
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наиболее сильно отразились именно на этих на-
циональностях.

Таким образом, по данным переписи 1999 г. 
исчерпанная рождаемость, характеризуемая 
специальным коэффициентом детности, убыва-
ет в ряду национальностей: белоруски, польки, 
украинки и русские. В этой же последователь-
ности снижается долевая численность женщин, 
родивших трех и более детей. 

Различие национальностей в уровне брачно-
сти проявляется в долевой численности женщин, 
не родивших ни одного ребенка. Последствия 
войны, которые в наибольшей степени снизили 
брачность полек и белорусок, привели также 
к тому, что у этих национальностей более высо-
ким оказался и уровень бездетности. Женщины-
украинки, входящие в контингент А, независимо 
от места проживания имеют наиболее низкий 
уровень бездетности и это несомненно объясня-
ется их высокой брачной активностью. В тоже 
время уровень детности среди украинок не явля-
ется самым высоким. 

Таким образом, составляя менее двух про цен-
тов в населении Беларуси и ощущая в млад ших  
возрастах ассимиляционное воздействие, ук-
ра ин цы сохраняют отчетливую социо-де мо гра-
фи ческую узнаваемость. Отметим, однако, что 
проведенный нами анализ носит ретроспектив-

ный характер, так как его источниковую базу со-
ставила перепись уже десятилетней давности. 
Полученные результаты, тем не менее, не теря-
ют своей научной актуальности, ибо составляют 
основание для отслеживания динамики отме-
ченных характеристик в десятилетнем интерва-
ле в свете проведенной в Республике Беларусь 
в октябре 2009 г. очередной переписи населения.
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«хАйдеггер чи гАйдеггер»  
Або поняття Авторитетного контролю

Розглянуто зміст понять «авторитетна робота», «авторитетний контроль», «авторитетний запис» у амери-
канському бібліотекознавстві, подано їх визначення та тлумачення основними оригінальними науковими дже-
релами.

Ключові слова: авторитетна робота, авторитетний контроль, авторитетний запис, зарубіжне бібліотеко-
знавство.

Рассмотрены содержание понятий «авторитетная работа», «авторитетный контроль», «авторитетная запись» 
в американском библиотековедении. Приводятся их определения и трактование в оригинальной научной лите-
ратуре.

Ключевые слов а: авторитетная работа, авторитетный контроль, авторитетная запись, зарубежное библиоте-
коведение.

In the focus of this article are the concepts of «authority work», «authority control», «authority record» in American 
library science. Their definition and interpretation by original LIS sources are provided.

Key words: authority work, authority control, authority record, foreign library science.
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Разом із комп’ютерними технологіями на по-
чатку 1990-х рр. до української фахової біб ліо-
течно-інформаційної та архівної лексики при-
йшли нові поняття та терміни. Серед них були як 
невідомі раніше терміни, породжені Інтернетом, 

так і ті, що вже існували у тому чи іншому вигля-
ді, але не мали своєї спеціальної назви або набули 
нових рис у електронному середовищі. До таких 
належать і поняття, пов’язані зі встановленням та 
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послідовним дотриманням єдиної уніфікованої 
форми написання заголовка бібліографічного чи 
архівного описання, а у бібліотеках й інших то-
чок доступу до нього – предметних рубрик, назв 
серій тощо. 

В українських карткових бібліотечних та ар-
хів них каталогах й раніше відстежувалися різ-
ні форми написання прізвищ авторів та фон-
до ут ворювачів, їхніх псевдонімів і робилися 
посилання від них до прізвищ, що визначалися 
як основні, або до загальновизнаних псевдонімів, 
яким є, приміром, псевдонім «Леся Українка». 
Велися і службові картотеки назв колективних 
авторів, де відстежувалися усі зміни, що від бу-
валися з назвою. Втім спеціальних термінів, які 
б відображали ці процеси роботи, практично не 
існувало. 

Упровадження комп’ютерних технологій спри-
я ло запозиченню з англійської мови ук ра їн ською 
архівною і особливо бібліотечно-ін фор ма цій ною 
галуззю групи понять на позначення цієї дія ль-
ності. Так у американському біб лі о те ко  знавстві 
до змісту поняття каталогізація, ок рім ство рення 
бібліографічного опису, предмет ного ана лізу (su-
bject analysis)1, який означає розкриття змісту 
документа за допомогою предметних рубрик та 
індексів класифікації, входять і такі поняття як 
authority work, тобто робота зі встановлення стан-
дартизованих, уніфікованих, послідовних форм 
заголовків* бібліографічного опису (прізвищ авто-
рів або назв колективних авторів, назв тво рів, а та-
кож географічних назв, предметних руб рик, се рій), 
та authority control – послідовне їх ви ко рис тан ня 
та підтримання.

Англійською мовою authority означає «пов но-
ва ження, влада, вплив, авторитетне твердження, 
авто ритетне джерело». Отже, обрана форма прі-
звища, назви колективного автора, назви тво ру, 
предметної рубрики тощо, якщо вона су про-
вод жується означенням authority, означає, що 
ця фор ма наділена якимись повноваженнями, 
владою, є головною. Наприклад, authority name – 
авторитетна форма прізвища, тобто основна фор ма 
прізвища, за якою автора треба шукати у каталозі, 
яка обирається для заголовка бібліографічного 
чи архівного опису. Так, книги видатного ук-

* У контексті онлайнового каталога точніше буде не за-
головків, а точок доступу. Адже на відміну від друкованого чи 
карткового каталога в онлайновому немає потреби виносити 
елемент бібліографічного опису у заголовок опису, щоб він 
став пошуковим. Наприклад, предметні рубрики, назви 
серій займають своє місце у структурі бібліографічного 
запису, але також є пошуковими і підлягають авторитетному 
контролю.

ра їнського бібліографа Ю. О. Меженка вихо-
дили під прізвищами Іванов-Меженко, Меженко 
(Іванов), Меженко. У каталозі вони, очевидно, 
будуть зібрані під найбільш вживаною формою – 
Меженко.

Для українських реалій, для вітчизняних 
он лай нових каталогів означені поняття є ско-
ріше теоретичними, ніж практичними. Сер йоз-
них здобутків у цій галузі на зразок загаль но-
національного авторитетного файлу Бібліотеки 
Конгресу США (Name Authority File, скороч. 
NAF), про який йтиметься пізніше, немає у жод-
ній, навіть найбільшій бібліотеці України. Від-
сутній відповідно і загальноприйнятий та ши-
роковживаний відповідник до терміна authority 
work. Напрошується буквалізм – авторитетна ро-
бота. Втім ні загальноприйнятим, ні тим біль-
ше широковживаним його назвати ніхто не 
на важиться. Тому й переклад його подається 
і тут, і у словнику2 цілим пояснювальним ре-
ченням – «робота зі встановлення авторитетної 
(уніфікованої) форми прізвища, назви колектив-
ного автора, серії і т. п.». До терміна авторитет-
ний у даному контексті пропонується синонім 
уніфікований, як більш звичний, зрозуміліший. 
У певних комунікативних ситуаціях припусти-
мо, на нашу думку, вживати також, як синоніми, 
терміни: нормалізований (нормалізована форма 
прізвища тощо), а також стандартизований (стан-
дартизована рубрика).

Звернемося до тлумачення цього та пов’язаних 
з ним понять у сучасних американських фахових 
джерелах. Словник «Dictionary for library and in-Dictionary for library and in-
formation science», більше відомий українським 
бібліотекарям за назвою його онлайнової версії 
ODLIS, укладений бібліотекарем університету 
Західного Коннектикуту Джоан Рейтц (J. Reitz), 
термін authority work визначає як «процес ви-
рі шення, яка форма імені, назви, назви серії чи 
предметної рубрики буде вживатися як ав то ри-
тетний заголовок у бібліотечному каталозі чи 
зібранні/файлі бібліографічних записів, вклю-
ча ючи встановлення відповідних посилань до 
ньо го та його зв’язок з іншими заголовками 
в ав торитетному файлі. Приклад: Шоу Бернард, 
з по силаннями від Шоу Д. Б. та Шоу Джордж 
Бернард»3.

Як бачимо на прикладі, «Шоу Бернард» обрано 
основною формою прізвища англійського драма-
турга, яка використовується у бібліографічному 
описі як заголовок опису. Від усіх інших форм 
прізвища, псевдонімів, акронімів тощо у каталозі 
робиться посилання до головної, авторитетної 
форми. Особливо часто змінюють свої назви 
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колективні автори – установи та організації. 
Незважаючи на це, їхні видання мусять збира-
тися під єдиною авторитетною формою назви, 
яка встановлюється у процесі авторитетної ро-
боти, і служитиме заголовком опису. Так само 
послідовно мають вживатися й предметні ру-
брики. Як відомо, в наукових бібліотеках США 
головним джерелом авторитетних форм ру-
брик є Список предметних рубрик Бібліотеки 
Конгресу (Library of Congress Subject Headings), 
для медичних бібліотек – Медичні предметні 
рубрики (Medical Subject Headings), для шкільних 
та невеликих публічних бібліотек – Предметні 
рубрики М. Сіарс (Sears Subject Headings). Таким 
чином, наслідком авторитетної роботи є відбір 
однієї форми прізвища, назви (колективного 
автора, географічної, твору, серії), предметної 
рубрики та створення списків авторитетних за-
писів, що складають один чи кілька окремих 
файлів і називаються авторитетними файлами.

Саме ці аспекти поняття авторитетна робота, 
а саме: авторитетний запис (authority* record), 
авторитетний файл (authority file) і окреме по-
нят тя, яке випливає з попередніх – авторитетний 
контроль (authority control)4 є дещо вживанішими 
в українському бібліотекознавстві. Так, одному 
з аспектів авторитетного контролю – назвам 
установ та організацій, присвячене дисертаційне 
дослідження І. П. Антоненко5. Банк даних уні-
фі кованих заголовків бібліографічних записів, 
тоб то файл авторитетних записів, створюється 
у Національній парламентській бібліотеці У краї-
ни, про що свідчить серія публікацій у жур налі 
«Бібліотечна планета»6. Авторитетний файл ав-
то рів ведеться Львівською науковою біб ліо те кою 
ім. В. Стефаника у Львові.

Лінгвістично уся ця група термінів є прикла-
дом так званого повного запозичення (його ще 
називають прямим), коли з іншої мови береть-
ся і форма, і значення слова-прототипа. І хоча 
англійською, як уже вказувалося, термін authority 
є полісемічним, в українській фаховій мові можна 
вважати** закріпилося максимально наближене до 

оригіналу за звучанням і написанням значення: 
авторитетний (авторитетний контроль, авторитет-
ний файл, авторитетний запис). Не повноважний, 
владний, впливовий тощо, а саме скопійований 
зі слова-прототипа – авторитетний. На рівні по-
всякденного українського мовлення цей термін 
є багатозначним, однак у спеціальному дискурсі 
бібліотечно-інформаційної галузі він не заванта-
жений і є прикладом, коли спеціальне значення 
слова активується у комунікативних ситуаціях. 
Крім того, він все ж видається точнішим від 
варіантів: нормативний, нормалізований тощо.

Наслідком проведеної авторитетної роботи 
є ство рення авторитетного запису, який у слов-
нику Д. Рейтц визначається як «надрукований чи 
електронний запис рішень, прийнятих стосовно 
авторитетної форми імені (індивідуального чи 
колективного), уніфікованої назви, назви серії 
чи рубрики, що використовується як заголовок 
у бібліотечному каталозі чи файлі бібліографічних 
записів, і перелічених у авторитетному файлі, 
який регулює застосування заголовків щодо но-
вих видань, що надходять до бібліотечних фондів. 
Авторитетний запис може також містити «Див.» 
від і «Див. також» від запи си, а також примітки 
стосовно застосування авторитетної форми»7.

Іншими словами авторитетний запис містить 
обрану для заголовка чи точки доступу форму 
імені автора, назви твору, серії тощо. Якщо це 
прізвище автора, то подаються посилання на дже-
рела, де воно зустрічається, а також інші варіанти 
його прізвища і також з джерелами; якщо ко-
лективний автор, то окрім джерела назви, наво-
диться коротка історія та усі зміни, що відбулися 
у назві. У сучасних інтегрованих бібліотечних 
системах авторитетні записи пов’язуються з біб-
ліографічними записами, що дає змогу пе ре ві-
рити, чи всі записи, що мають відношення до 
одного й того ж автора, уніфікованої назви, пред-
метної рубрики, зібрані разом.

Таке відстеження, що базується на проведеній 
авторитетній роботі, створених авторитетних 
за пи сах входить до змісту поняття авторитет-
ний контроль (authority control). Розглянемо, що 
вкла дають у нього фахові американські дже рела? 
Слов ник Американської бібліотечної асо ці ації 
ще на початку 1980-х рр. визначав його так: 
«Ав торитетний контроль – методи, за допо мо-
гою яких авторитетні форми імен, рубрик, уні-
фі кованих назв тощо, що використовуються як 
за головки бібліографічних записів, послідовно 
застосовуються і підтримуються. Включає файл 
авторитетних записів, що містить авторитетні 
форми з відповідними посиланнями і для маши-

* Саме так в оригіналі пишеться цей термін – autho ri-
ty (authority control, authority file, authority record, authori-
ty work). Іноді в українських публікаціях перше слово цих 
склад них термінів подається у написанні authoritative (con-
trol, file, record). Таке слово безперечно існує в англійській 
мові й у певних контекстах вживається з переліченими 
у дужках словами. Але у складі термінів вживається форма 
authority.

** Певна обережність автора у висновках щодо остаточної 
усталеності терміна зумовлена лише його зовсім незначною 
присутністю в українському фаховому обігу.
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ночитаних записів (бази даних) механізм, за яким 
усі записи можуть оновлюватися автоматично, 
щоб підтримувати відповідність з авторитетним 
файлом»8. Тобто авторитетний контроль служить 
механізмом підтримання сумісності онлайнових 
каталогів, забезпечує точність пошуку завдяки 
стандартизованим формам заголовків та повноту 
видачі за рахунок системи посилань.

Лінгвістично термін авторитетний контроль 
є повним запозиченням і за формою, і за значен-
ням з англійського прототипу authority control. 
Мож ливий український переклад – «нормативний 
конт роль», є багатозначним і завантаженим. Так 
нор мативним називається контроль з боку органів 
за конодавчої влади; ефективний технічний нагляд 
та кож передбачає нормативний контроль тощо.

Слід зауважити, оскільки у мові-джерелі, як 
вже вказувалося, перша частина цього терміна 
(authority) має кілька значень, то це викликає 
певні претензії до нього з боку фахівців. Так 
authority англійською означає також «влада, ор-
ган влади», що для багатьох людей має певні 
негативні конотації. Кілька років тому відомий 
бібліотекознавець, авторка книг з організації 
інформації, каталогізації та класифікації Арлен 
Тейлор (A. Taylor) та деякі інші фахівці почали 
вживати термін access control замість authority 
control, маючи на увазі контроль за точками до-
ступу до бібліографічного запису. Точка досту-
пу англійською мовою – access point, відповідно 
access control у буквальному перекладі – доступ-
контроль. Проте цей термін в англійській 
інформаційній мові виявився вже зайнятим, 
а тому полісемічним. У ній access control має 
дещо інше значення – контроль доступу або кон-
троль за доступом і стосується процесу доступу 
до комп’ютерної системи, а саме: контроль за 
наданням користувачеві чи групам користувачів 
права доступу до мережевих чи інформаційних 
ресурсів, тобто попередження несанкціонованого 
використання їх. Крім того, access control 
вживається у аеропортах при наданні доступу 
для перебування у країні9.

Тим часом усі оригінальні довідкові джере-
ла, підручники, більшість фахівців оперують 
терміном authority control – авторитетний контроль, 
який означає постійне відстеження і підтримання 
у процесі каталогізації послідовності форм 
заголовків та інших елементів бібліографічного 
опису та показ зв’язків між основною, наділеною 
повноваженнями, санкціонованою* їх формою та 

іншими відомими варіантами. Особливо це важ-
ливо, як вже зазначалося, для назв колективних 
авторів, які нерідко змінюються, для визначення 
основних форм прізвищ письменників, які пи-
шуть під псевдонімами, для іноземних прізвищ, 
які можуть перекладатися по-різному, наприклад, 
Гейне і Гайне, Хемінгуей і Гемінгвей, Фрейд.

Так за відсутності авторитетного контролю 
у онлайновому каталозі бібліотеки можна знайти 
твори З. Фрейда при введенні прізвища «Фрейд» 
як по шукового елемента і твори З. Фройда при 
по шуку на «Фройд» (Фройд Зігмунд. Вступ до 
пси хоаналізу: Лекції зі вступу до психоаналізу 
з но вими висновками / Петро Таращук (пер.). – 
К. : Основи, 1998. – 709 с.). Головне, що вони 
іс нують у ньому окремо, незалежно, як дві різні 
осо би, оскільки немає будь-яких посилань чи 
ін шого (внутрішнього) зв’язку між цими двома 
фор мами прізвищ у каталозі. Якщо сам читач не 
до думається перебрати різні варіанти прізвища 
цьо го чи іншого іноземного автора, то якась час-
тина його творів так і залишиться не знайденою, 
а електронний каталог за відсутності авторитет-
ного контролю не допоможе у пошуку. 

Інший приклад: прізвище відомого ні мець-
кого філософа Мартіна Хайдеггера переклада-
ють: Хайдеггер, Гайдеггер і навіть Гайдеґґер. 
У цьому ж онлайновому каталозі більшість його 
творів описана за першим варіантом – Хайдеггер, 
а книга «Дорогою до мови» – на прізвище Гай-
дег гер (Гайдеггер Мартін. Дорогою до мови / 
В. Ка м’янець (пер. з нім.). – Л. : Літопис, 2007. – 
232 с.), а оскільки посилання між різними фор-
мами прізвища, як того вимагає авторитетний 
контроль, відсутні, то відповідно для онлайно-
вого каталога це два різні автори. Очевидно, що 
відсутня і авторитетна робота, яка вимагає вибо-
ру основної авторитетної форми прізвища та за-
несення його до авторитетного файлу. 

У OCLC (Он лайновому комп’ютерному біб-
ліо течному цент рі, США) авторитетний запис 
прі звища ки тайського філософа Конфуція містить 
22 ва рі ан ти його написання англійською та ін ши-
ми мо вами, література якими подана в каталозі. 
І лише один з них – Confucius, визначений, у т. ч. 
і Бібліотекою Конгресу, як авторитетна форма 
(тобто санкціонована, наділена повноваженнями 
основної), а написання іншими мовами, включно 
з китайською, розглядаються як неавторизовані 
фор ми, що діють як посилання до авторизованого 
прізвища10. У нещодавно виданій монографії 
з організації інформації авторитетний контроль 
визначено ла ко нічно, але точно, як «результат 
процесу під три мання послідовності вербальної 

* Саме так перекладається з англійської – aut ho rized 
form.
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форми, що ви користовується як точка доступу, 
і подальший процес показу зв’язків між іменами, 
творами та руб риками»11. Оскільки саме точка 
доступу є точ нішим терміном для реалій онлай-
нового каталога.

Згадуваний уже сучасний словник Д. Рейтц 
до авторитетного контролю відносить «Способи 
підтримання сумісності форми у заголовках 
(іменах, уніфікованих назвах, назвах серій та ру-
бриках), що використовуються у бібліотечному 
каталозі чи файлі бібліографічних записів, за до-
помогою авторитетного списку, який називається 
авторитетним файлом, для нових одиниць, що 
надходять до фондів». Відповідно авторитет-
ний файл містить перелік авторитетних форм 
заголовків. Як правило, окремі файли ведуться 
для імен індивідуальних авторів, назв установ 
та організацій, назв творів, предметних рубрик, 
назв серій.

Д. Рейтц визначає авторитетний файл (aut ho ri-
ty file) як «перелік авторитетних форм за го лов ків, 
що використовуються у бібліотечному ка талозі чи 
файлі бібліографічних записів, які під тримують ся 
для того, щоб заголовки вжи валися послідовно для 
нових одиниць, що до даю ться до фондів. Окре мі 
авторитетні файли за звичай підтримуються для 
імен, уніфікованих назв, назв серій та предметних 
рубрик. Усі по си лання, зроблені до чи від да ної 
рубрики також вклю чаються до файлу». Най по-
казовішим прик ла дом є Авторитетний файл імен/
назв (Name Aut hority File, скороч. NAF), що його 
підтримує і веде Бібліотека Конгресу. Він вклю чає 
імена осіб, назви установ та організацій – ко лек-
тивних авторів, географічні назви політичних ут-
во рень (geographical names of political entities) та 
назви творів.

Що стосується авторитетного контролю назв 
творів, то слід відзначити, що існують не ли ше 
його прихильники, а й критики. Відомий біб-
ліотеко знавець, професор університету Лонг Ай-
ленд (Нью-Йорк), головний редактор відомого 
журналу «Knowledge Organization» («Організація 
знань») Річард Смайрагля називає його однією 
з каталогізаційних химер чи фантазій12. Чіткого 
авторитетного контролю творів не існує, – вважає 
він. Наші каталоги побудовані на принципі конт-
рольованих заголовків і переважно заголовків 
на авторів. Приймається хибне припущення, що 
назва даного документа, наприклад книги, є ав-
торитетною назвою твору, що міститься в ній13. 
А тому автор схиляється до думки, що виконан-
ня авторитетного контролю назв творів нале-
жить більше до світу фантазій, аніж до реаль-
ного зав дання. 

Звертаючись до змісту поняття авторитетний 
конт роль, як до фрагмента фахового бібліотечного 
знання, не можна обійти увагою того, наскільки 
серйозна увага приділяється цьому складно-
му аспекту каталогізації в американських біб-
ліо теках, і не лише в практичній діяльності. 
Питання постійно вивчається теоретично. Так 
одна з останніх, присвячених йому анотова-
них бібліографій, включає не лише монографії, 
стат ті та виступи, а й е-дискусійні групи і веб-
сайти, пов’язані з відповідними конференціями, 
підготовкою фахівців та обговоренням поточних 
тенденцій та майбутнього розвитку авторитетно-
го контролю14.

Відомі американські дослідники в галузі ка-
та логізації Арлен Тейлор (A. Taylor) та Бар ба ра 
Тіллетт (B. Tillett) відредагували й вида ли ма-
теріали міжнародної конференції «Авто ри тетний 
конт роль в організації та доступі до ін фор ма-
ції: Визначення та міжнародний досвід», що від-
булася у лютому 2003 р. у Флоренції (Італія)15. 
У понад сорока її матеріалах зроблено широкий 
ог ляд кожного аспекту авторитетного контролю 
сьогодні. Більшість – присвячено практично му 
застосуванню його у бібліотеках. Фахівець з ав-
торитетного контролю Бібліотеки Конгресу Б. Тіл-
летт подала історичний огляд стану проблеми 
впродовж останньої чверті ХХ ст. та торкнулася 
найновіших розробок у галузі: «Функціональні 
вимоги до бібліографічного запису», зміни у по-
нятті «Універсальний бібліографічний контроль» 
та Віртуальний міжнародний авторитетний файл.

Поняття авторитетного контролю тим важли-
віше для українського бібліотекознавства. Він 
май же не застосовується у онлайновій каталогі-
зації головних бібліотек країни. Як уже зазна-
чалося, перші кроки у цьому робить Львівська 
національна наукова бібліотека України ім. 
В. Стефаника, Національна парламентська біб-
ліо тека України та деякі інші. Між тим ще 
у 1974 р. на міжурядовій конференції ЮНЕСКО 
од нією з основних рекомендацій довгострокової 
по літики Універсального бібліографічного кон-
тролю (УБК) кожне національне бібліографічне 
агентство було визначено відповідальним за 
встановлення авторитетної форми прізвища пер-
сональних авторів та назв колективних авторів 
своєї країни, а також за їхні авторитетні списки. 
У 1977 р. одна з рекомендацій Міжнародного 
конгресу з національних бібліографій, органі зо-
ваних ІФЛА та ЮНЕСКО, була такою: «кожна 
національна бібліографічна агенція має під три-
мувати систему авторитетного контролю для на-
ціональних прізвищ, персональних і колективних 
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та уніфікованих назв відповідно до міжнародних 
рекомендацій»16.

У 1978 р. було в вирішено розвивати між на-
родну авторитетну систему. Якщо попередні 
рекомендації включали лише друковані та мік ро-
фільмовані форми, то видання «Настанови щодо 
авторитетних записів та посилань»17 включа-
ло ширший перелік носіїв, у т. ч. й електронні. 
Кожна національна агенція мала зробити свої 
авторитетні файли доступними для прочитан-
ня в Інтернеті на сторінці ІФЛА. Повинні бути 
авторитетні записи прізвищ авторів, колективних 
авторів, конференцій та уніфікованих назв.

Бібліотека Конгресу США завжди приділяла 
особливу увагу створенню авторитетних даних. 
З розвитком електронної каталогізації ця ро-
бота набула ще більшої ваги, адже кооперова-
на каталогізація неможлива без авторитетного 
контролю. Інакше одні й ті ж автори, особливо 
колективні будуть закаталогізовані під різними 
прізвищами чи назвами, а отже твори одного 
й того ж автора будуть розкидані у різних місцях, 
а отже не відшукані чи лише частково виявлені 
читачем.

Ще у 1970-х під керівництвом Бібліотеки 
Конг ресу у рамках Програми кооперованої ката-
логізації (PCC) було започатковано спільний про-
ект NACO (Name Authority Cooperative Program) 
з формування авторитетного файлу імен, що 
включав прізвища та назви колективних авторів, 
у тому числі різних комітетів Конгресу, урядових 
установ, а також географічні назви і мав би статус 
національного рівня. Каталогізатори бібліотек-
учасниць пройшли навчання у Бібліотеці Конг-
ресу щодо ведення авторитетної роботи і мали 
надавати авторитетні записи до бази даних Біб лі-
о теки Конгресу, яка у свою чергу поширювалася 
шляхом передплати18.

На допомогу кооперованій каталогізації було 
розпочато, координований Бібліотекою Конгресу, 
проект SACO (Subject Authority Cooperative про-
грам) – авторитетний файл предметних рубрик. 
Бібліотека Конгресу багато працює над автори-
тетним контролем предметних рубрик, які стали 
ще важливішим пошуковим засобом у Інтернет-
середовищі. Вона почала приймати пропозиції 
щодо предметних рубрик від будь-якої бібліотеки, 
що дотримується виробленої методики і подає 
свої пропозиції. Кооперативна / спільна про-
грама авторитетного контролю предметних ру-
брик є компонентом Програми кооперативної 
каталогізації (РСС).

У США існують консорціальні проекти з ав-
торитетного контролю, які долучають до загаль-

ної бази авторитетні дані своїх штатів. Примі ром, 
група бібліотек Південної Дакоти, серед яких 
більшість вузівських, об’єдналися з метою вно си ти 
авторитетні записи до національного ав то ритетно-
го файлу. У цьому проекті одна біблі о тека служить 
координатором, і відповідно Біб ліотека Конгре су 
має справу лише з цим ко ор динато ром. Проект роз-
почався з бажання го ловної бібліоте ки штату ство-
рювати та оновлювати авторитет ні записи для назв 
установ та організацій сво го штату19.

Авторитетний контроль є працезатратним про-
цесом, який потребує багато часу. Бібліотеки ви-
користовують системи автоматизованого автори-
тетного контролю для очищення існуючих баз 
даних, забезпечення триваючого авторитетного 
контролю у процесі поточної каталогізації. Щоб 
скоротити витрати, бібліотеки можуть поклада-
тися на послуги постачальників в авторитетному 
контролі. Проте вони повинні усвідомлювати, що 
ці послуги можуть бути обмеженими, а від по-
відальність залишається за бібліотекою20. З’яв ляю-
ться публікації, в яких розглядаються ре а лістич ні 
і не зовсім очікування з приводу авто ри тетного 
контролю, наданого постачальниками21.

Саме намаганням скоротити витрати, бажан-
ням економії та підвищення продуктивності ка та-
ло гізації було продиктоване рішення Бібліотеки 
Конгресу відмовитися від авторитетного кон-
тролю серій, який провадився багато років. 
З 1 трав ня 2006 р. вона припинила підтримувати 
авторитетні записи серій. Відстеження серій 
і збирання під єдиною інтерактивною назвою 
усіх видань, що вийшли в кожній з них, було не-
простою роботою. 

При цьому більшість читачів не вважала їх 
корисними, тоді як для комплектування і доком-
плектування фондів, для довідкової роботи це, 
безперечно, є важливим. Бібліотека Конгресу 
пояснила своє рішення тим, що довкілля та умо-
ви, в яких працюють сучасні бібліотеки, значно 
змінилися, потужнішою стала предметизація та 
доступ за ключовими словами, що також з точ-
ки зору адміністрації робить не таким важливим 
пошук за назвою серії22. 

Таке рішення керівництва Бібліотеки Конгре-
су викликало незгоду частини фахівців усереди ні 
та поза нею. Значного резонансу набуло, зокре ма, 
відкрите звернення Томаса Манна, співробітни-
ка її головного читального залу, автора посібни-
ків та статей з пошуку інформаційних ресурсів. 
У своєму зверненні, названому ним «Що відбу-
вається у Бібліотеці Конгресу?», рішення про 
припинення створення авторитетних записів на 
серії він назвав порушенням стандартів, які во на 
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попередньо погодила для національної Програ-
ми кооперованої каталогізації23.

Чи то прислухалися до цих протестів, чи не 
всі бібліотекарі припинили ведення серій, але 
останній пошук автора на назву серії видань 
з бібліотеко- та інформацієзнавства «Library and 
in formation science text series» у онлайновому ка-
талозі Бібліотеки Конгресу видав 41 назву, серед 
яких і цитоване нами видання 2009 р. «Органі за-
ція інформації», що з’явилося після 2006 р.

Для повнішої характеристики понять, що роз-
глядаються, важливо звернути увагу на те, що 
у підсумковому звіті Спеціальної незалежної 
робочої групи Бібліотеки Конгресу з вивчення 
майбутнього бібліографічного контролю у ново-
му електронному середовищі, оприлюднений на 
початку 2008 р., окремий підрозділ присвячено 
співпраці у створенні та підтриманні авторитет-
них записів24. Робоча група відзначила, що не-
зважаючи на твердження про те, що покращення 
комп’ютерного пошуку та зростання баз даних 
усуне потребу в авторитетних формах імен, серій, 
назв та предметних рубрик, цього не сталося. 
Поки такі механізми, як пошук за ключовими 
словами, слугують лише корисними доповнен-
нями, не заступаючи контрольованих словників. 
Тим більше, що пошук за ключовими словами 
у неанглійських текстах – менш доступний або 
навіть недоступний взагалі.

Серед рекомендацій робочої групи, що сто су-
є ться нашого питання, виокремимо такі: розви-
вати спів працю зі створення авторитетних даних; 
зробити Авторитетний файл імен/назв Біб ліотеки 
Конгресу (LC NAF) доступним як веб-ресурс; 
ін тернаціоналізувати авторитетні файли, роз ви-
вати міжнародний поділ авторитетними да ни-
ми, уніфікувати підходи до пов’язування на ціо-
нальних і міжнародних авторитетних записів, що 
представляють той самий об’єкт25. Отже, і в ре-
комендаціях щодо майбутнього важливе міс це 
відводиться роботі з авторитетними даними, ав-
торитетному контролю.

Певні надії щодо поліпшення авторитетно го 
контролю покладаються на нові правила ка та ло-
гізації, що ґрунтуються на Функціональних ви мо-
гах до бібліографічного запису (FRBR), розроб-
лених ІФЛА. FRAС (Functional Requirements for 
Authority Control) – Функціональні вимоги до 
авторитетного контролю є розширенням Функ-
ціональних вимог до бібліографічного запису 
в галузь авторитетного контролю. Майбутні 
сис теми також розглядатимуть контрольовані 
тер міни й імена, що будуть перевірятися ка та-
логізатором та пропонувати можливість при-

єднання до віртуального міжнародного автори-
тетного файлу, щоб перевірити контрольовані 
імена, створені іншими джерелами авторизації 
у світі. Ця віртуальна міжнародна авторитетна 
система буде також засобом для майбутнього пе-
ретворення імен, термінів26.

Можна лише побажати, щоб українське біб-
ліо текознавство не перебувало осторонь подій, 
які відбуваються у бібліотечному світі, зокре-
ма, і в галузі авторитетної роботи, авторитетно-
го контролю, який так послідовно розвивається 
і має перспективи виходу на міжнародний рівень. 
Але нам, як не прикро, поки що немає чого за-
пропонувати світовій спільноті. Кваліфіковано 
підготовленого авторитетного файлу українських 
авторів, українських установ та організацій, назв 
творів, предметних рубрик для використання 
чи обміну в онлайнових каталогах не має жод-
на наукова чи національна бібліотека України. 
Без цього неможливий і розвиток кооперованої 
каталогізації. Напрацювання минулого стосов-
но карткових каталогів слід, очевидно, поєднати 
з сучасним зарубіжним досвідом для того, щоб не 
залишатися на узбіччі світового інформаційного 
простору.
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персонАлії

У новітніх історичних дослідженнях проб-
ле матика конфліктів у науковому середовищі 
поступово стає самостійним предметом вивчення. 
Виникнення нового дослідницького поля є ре-
зуль татом утвердження антропологічного під хо-
ду в наукознавстві. Зміщення акценту з розгляду 
наукових концепцій при вивченні боротьби 
на прям ів і шкіл у науці на дослідження про ти-
борства самих прибічників різних наукових ідей, 
організаційно об’єднаних у межах наукового 
співтовариства, відкриває можливість глибше 
зро зуміти не лише закономірності розвитку нау-
ко вого пізнання, а й процеси формування та роз-
витку самого цього співтовариства.

У сучасних дослідженнях наукових конфліктів 
можна помітити два головні підходи. Один спря-
мований на виявлення особистих мотивів по-
ве дінки їхніх учасників з тим, щоб з’ясувати 
«культуру конфліктів» у науковому середовищі, 
тобто норми (зазвичай неявні), котрими вони 
керувалися при виникненні протиріч. Цим по-
яс нюється переважна увага до особистісного 
аспекту конфліктів із залученням відповідного 
кола джерел (передусім особового походження). 
Другий підхід витікає з визнання конфліктності 
суттєвою рисою університетської демократії, 
коли опрацювання її норм та опанування ними 

відбуваються у зіткненні позицій та їхніх носіїв. 
За такого підходу конфлікти поділяють на конс-
труктивні («конфлікти ідентичності») та дест-
руктивні (ті, що руйнують корпоративну іден-
тичність професури університетів). Кожний із 
цих підходів має раціональне зерно, проте об-
меженість обох полягає у певному ігноруванні 
конкретно-історичного та ідеологічного контек-
сту виникнення конфліктних ситуацій, враху-
вання яких дає змогу переосмислити відомий 
історіографічний матеріал.

Для української історіографії кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. проблему конфліктів у науковому 
середовищі найпродуктивніше розгля да ти крізь 
приз му діяльності її чолових пред с тав ників. 
У цьо му аспекті над звичайно вдяч ною є по стать 
Михайла Грушевського, за яким в іс торіографічній 
традиції утвердилася спра вед ли ва ре путація 
найпомітнішого діяча ук раїн ської історіографії 
його часу, плідного генера то ра наукових ідей, що 
сприяли модернізації віт чизняних гуманітарних 
наук. Значна роль уче ного в українській нау-
ці, незаперечність авто ритету його погляду 
на цілий спектр наукових, організаційних та 
суспільно–політичних проб лем поступу ук-
ра їнського життя від’ємною сто роною, як про 
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це писало багато сучасників М. Грушевського, 
мало надмірну амбітність львівського професо-
ра, його непоступливість і категоричність. Ос-
тання обставина нерідко ставала причиною ви-
никнення конфліктних ситуацій між ученим та 
представниками його мікро- та макросоціуму. 
Оскільки ця проблема практично не була заува-
жена дослідниками як самостійна1, спробуємо 
реконструювати конфліктні ситуації між М. Гру-
шевським та іншими українськими дослідниками 
минулого наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., 
тобто в час, коли на взаємини між провідними 
представниками вітчизняного інтелектуального 
жит тя ще не впливали складні ідеологічні дис-
кусії, які породила Перша світова війна та на-
ступна доба визвольних змагань.

Найбільш гострими у зазначений період бу-
ли дискусії концептуально го характеру, що ви-
ни кали між прихильниками та опонентами іс-
то ричної схеми, обґрунтованої М. Грушевським 
у пер ших томах «Історії України-Руси». Во ни 
бу ли позначені значною емоційністю та конф лік-
тністю, що нерідко виходила на осо бис тий рі вень 
з’ясування відносин. Для прикладу наве де мо дві 
дискусії щодо поглядів львів ського про фесора, 
які ініціювали, з одного боку, предс тавник над-
дніп рянської історіографії, учень В. Ан то но вича 
про фесор Новоросійського універ си те ту Іван 
Лін ниченко та з іншого – репрезентант галицької 
течії професор Чернівецького уні вер си тету Во-
ло димир Мількович.

І. Лінниченко та М. Грушевський були зна-
йо мі ще з кінця ХІХ ст., свідченням чого є їхнє 
лис тування2. Вони, українці за походженням 
та пред ставники однієї наукової школи, розхо-
ди лися у поглядах на минуле українських зе-
мель. Якщо М. Грушевський обстоював ідею 
на ціональної та історичної самобутності ук ра-
їнців, то І. Лінниченко сповідував класичні для 
російської історіографії тези про «єдність ро-
сійського народу» та підпорядковану, в куль-
турному й історичному відношенні, роль його 
«південного відгалуження». Відкритий ідейний 
конфлікт між учнями В. Антоновича розгорівся 
в роки Української революції, коли І. Лінниченко 
звернувся до голови Центральної Ради зі своїм 
емоційним листом, в якому заперечував історичні 
концепції останнього як платформу українського 
політичного руху. Втім, ґенеза цього публічного 
виступу, як вказує сам одеський професор, сяга-
ла початку ХХ ст., коли в 1904 р. з’явилася відома 
стаття львівського професора «Звичайна схема» 
руської історії і справа раціонального укладу 
історії східного слов’янства». Оскільки дискусію 

довкола цієї статті І. Лінниченко з етичних 
мотивів вважав неможливою з огляду на цензурні 
обмеження, котрим піддавалися українські пуб-
лікації в Російській імперії, безпосереднім при-
водом для полеміки з львівським колегою одесь-
кий професор обрав суто наукову проблему. 
Узагальнивши низку публікацій М. Грушевського 
в «Записках НТШ» та зміст перших томів «Іс-
торії України–Руси», І. Лінниченко у статті на 
сторінках академічних «Известий отделения 
русского языка и словестности императорской 
Академии наук» піддав критиці скептичні ви-
слов лювання львівського професора щодо дос-
товірності грамот князя Галицького Лева3. По ряд 
із суто предметною полемікою дослідник де-
кілька разів у тексті доволі скептично висловив-
ся щодо вартості національно-культурної дія-
ль ності очолюваного М. Грушевським НТШ та 
не коректно висловився на адресу української 
мо ви, цілком у дусі тез Т. Флоринського поста-
вивши під сумнів її здатність бути інструментом 
академічної науки.

У своїй відповіді на сторінках того ж ви-
дання М. Грушевський зауважив, що критичні 
аргументи І. Лінниченка не стали для нього 
несподіваними. Натякнувши на складність до-
ступу своїх україномовних праць до російського 
читача, львівський професор вказував, що вкотре 
взятися за перо його змусило те, що «критика 
п. Лінниченка не є такою об’єктивною й обе-
режною у ставленні до моїх поглядів, аби мог-
ла сама по собі дати про них вірне враження»4. 
Полемізуючи з приводу порушеної критиком 
дослідницької проблеми, зрештою визнаючи 
часткову рацію його аргументів, М. Грушевський 
із прикрістю зазначив, що його опонент замість 
того, щоб дати уважний аналіз відомого ма-
теріалу або ретроспективне вивчення пізніших 
явищ, перекручує його висловлювання, зумисне 
неточно перекладає фрази з української мови 
російською, глузує з українських слів. «Така 
манера висміювання українських «слівців» досить 
відома та широко використовується різними 
казенними фельєтоністами, – вказує львівський 
професор, – але у серйозного вченого її бачити 
доволі дивно»5. У науці, переконаний історик, 
посиланнями на різні факти, що не стосуються 
справи, висміюванням слів або безпідставними 
звинуваченнями в упередженості позитивних 
результатів досягти важко.

Полемічний характер виступу І. Лінничен ка 
засвідчив існування в середовищі певного ін те-
лігентського прошарку підросійської України 
опо зи цій них настроїв щодо громадської та 
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на у кової дія льності М. Грушевського. Спо-
ві дуючи думки про культурну та історичну 
єд ність усіх гілок «русского народа», ці но-
сії малоросійської іден тичності скептично 
сприйняли спроби львів ського професора кон-
цеп туалізувати український історичний гранд-
на ратив і розбудувати ака де мічний кістяк ук-
раїнських гуманітарних студій.

Причини ідеологічного характеру лягли 
в ос нову й конфлікту М. Грушевського з Во ло-
димиром Мільковичем. Ліберальні умови для 
друку в Австро-Угорській імперії уможливили 
його бурхливе протікання та залучення до нього 
значної кількості українських інтелектуалів. Фор-
мальним поштовхом до виникнення конфлікту 
став вихід німецькомовного першого тому «Історії 
українського народу», появу якого в рецензії на 
сторінках авторитетного австрійського часопису 
надзвичайно критично сприйняв професор ка-
федри історії Східної Європи Чернівецького уні-
верситету6. Зауважимо, що доля зводила В. Міль-
ковича з М. Грушевським ще в середині 90-х 
років ХІХ ст., коли вони обидва конкурували за 
львівську кафедру. Саме цією обставиною деякі 
сучасники схильні були пояснювати особливу 
різкість висловів та негативізм чернівецького 
професора. Окрім того, В. Мількович належав до 
прихильників москвофільського табору га лиць-
кого політикуму, відтак був принциповим ідей-
ним опонентом М. Грушевського7.

На відміну від решти європейських оглядачів 
фундаментальної праці львівського професо-
ра, що з об’єктивних причин не змогли ознайо-
митися з українським оригіналом його книги, 
В. Мількович, як це зазначено на початку рецензії, 
не робив цього навмисне, оскільки, читаючи 
урив ками «Історію України-Руси», зрозумів, 
що «не погоджується ані зі способом написан-
ня, ані з методом і результатами праці…», тож 
«відклав її в сторону та далі не звертав на неї 
уваги». Оскільки ареал розповсюдження книги 
через українську мову тексту був порівняно не-
значним, зазначив критик, він вирішив її іг но-
рувати. Проте німецьке видання зробило її за-
гальнодоступною та популярною в Європі, тож 
необхідно було відмежуватися і від хибної кон-
цепції М. Грушевського, і від його історичної 
реконструкції, що й спричинило написання огля-
ду для австрійського часопису. Ще не висловив-
ши жодних застережень щодо рецензованої праці, 
В. Мількович категорично заявив, що вона – «пу-
стеля» та «Потьомкінські образи». Насамперед, 
він емоційно розкритикував німецьку мову пере-
кладу, зауваживши, що й мова українських текстів 

М. Грушевського далека від досконалості. Далі 
рецензент піддав сумніву «критику, суд і методу 
автора», закинув його історичній реконструкції 
надмір гіпотетичності та непевності і навіть ви-
явив банальне незнання М. Грушевським подій 
та фактів всесвітньої історії. Особливо гострої 
критики зазнала історична схема львівського 
професора, найбільше ж дісталося в огляді йо-
го антинорманській теорії. Висновок автора ре-
цензії звучав категорично: історія ук ра їн ського 
народу надалі залишається не написаною, 
а книга М. Грушевського так і не наблизи ла роз-
в’язання цієї проблеми. Загалом при чи тан ні 
тексту В. Мільковича у вічі впадає недоречна 
в академічній рецензії різкість висловів, від-
чувається значне роздратування опонента, що 
заважає читачеві сприйняти його наукову ар гу-
ментацію.

Гострокритичний виступ В. Мільковича під-
хопили ідейні опоненти М. Грушевського у Га-
личині. Низка львівських видань – як моск во-
філь ського, так і консервативно-на ро до вецького 
спря мування – опублікували уривки з рецензії 
чер нівецького професора, додаючи до них не рід-
ко власні дошкульні коментарі. Оцінки цього про-
фесора помітила правомонархічна пре са Росій-
ської імперії8. Найбільше у справі «по пуляризації» 
оцінок В. Мільковича зробили «Галичанин» та 
«Руслан». Редакція останнього часопису за про-
понувала обговорити на своїх шпальтах працю 
М. Гру шевського, запрошуючи й самого автора 
вис тупити на предмет критичних зауважень щодо 
йо го першого тому «Історії». Як перший крок до 
та кого обговорення у журналі було опубліковано 
пе реклади рецензій на книгу поляка А. Брікнера9, 
нім ця Р. Штібе10 та самого В. Мільковича11. До 
текс ту останнього ре дакція додала кілька власних 
мір кувань, у яких солідаризувалася з цим автором. 
Ця публікація стала початком дискусії між при-
хильниками М. Грушевського, які висловлювали 
свою по зицію на сторінках газети «Діло», та са-
мим В. Мільковичем, що опонував їм зі шпальт 
«Рус лана».

Першим на захист свого вчителя виступив 
С. То машівський у різкій та емоційній статті під 
промовистою назвою «Злість і Зависть («Руслан» 
і проф. Милькович)», опублікованій у кількох 
числах «Діла»12. Він передовсім змалював за-
гальну палітру надзвичайно позитивного сприй-
няття німецькомовної праці М. Грушевського 
у фаховому середовищі: «Треба признати, що всі 
голоси критики, з виїмком одного-однісінького, 
для автора дуже прихильні; всі підносять вели-
чезну очитаність, основне знанє предмету, ґрун-
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товне опанованє величезного матеріалу з ду-
же ши рокого поля, тонкий критичний змисл 
й ана літичні здібності та незвичайно поважне 
і сум лінне трактованнє предмету та не скрива-
ють того враження, що в історіографії пів ніч-
но го сточища Чорного моря взагалі, а в ук ра-
їн ській спеціально, признано всі прикмети, які 
можуть прикрашувати тілько визначного, ду же 
поважного історика». З’ясовуючи мотиви не-
прихильного відгуку В. Мільковича, автор вка-
зав на його москвофільство, що й зумовило 
ідейне неприйняття ним усієї діяльності львів-
ського професора. У діях В. Мільковича С. То-
машівський схильний убачати звичайну помсту 
за невдале його змагання за львівську кафедру, 
а також нечесну конкуренцію, оскільки сам 
чер нівецький історик був автором розділу про 
історію українських земель у німецькомовній 
історії Східної Європи13, при цьому «повними 
пригорщами користаючи з «Історії України-Ру-
си». Учень М. Грушевського також навів прик-
лади фальшування В. Мільковичем цитат, ви-
ривання їх із контексту оповіді, упередженого 
ставлення до тексту, перекручування думок, ін-
ші численні інсинуації. «Руслан» же, як вважає 
С. Томашівський, інспірований політичними 
опо нентами М. Грушевського, просто використав 
ре цензію чернівецького історика у своїй пер-
ма нентній боротьбі із львівським професором 
і його однодумцями. Водночас у цій статті С. То-
машівський чи не вперше чітко сформулював 
власні, відмінні від учителя, наукові позиції. 
Передусім він заявив про своє неприйняття іс то-
ричної аргументації М. Грушевського на користь 
ан тинорманської теорії, акцентувавши свої нор-
маністські вподобання. Саму статтю було на-
писано у досить різкому тоні, що не сприяло 
продовженню дискусії в академічному річищі.

Категоричність С. Томашівського викликала 
відповідну реакцію В. Мільковича, що виступив 
у «Руслані» зі статтею «Відповідь моїм напас ни-
кам». У гострій формі полемізуючи із С. Тома-
шівським, він назвав брудними підозри у помсті 
М. Грушевському за конкуренцію щодо львівської 
кафедри та закид у плагіаті. Далі в різкій формі 
автор виклав основні тези своєї німецької рецензії, 
підсумовуючи, що «в ділі проф. Грушевського іде 
о цілком що іншого, а іменно, що автор пише, не 
обдумавши, пише без критики». Відповідаючи 
на інший закид свого опонента щодо численних 
позитивних відгуків на книгу М. Грушевського 
у західноєвропейській науковій періодиці, 
В. Міль кович підкреслив політичну мотивацію 
цих оцін ок. «Коли твір проф. Грушевського хва-

ли ли німці, – стверджував він, – то зробили то 
з по літичної тактики, котрої видно панове «Діла» 
не ро зуміють»14.

До виступу С. Томашівського на захист пра-
ці М. Грушевського приєднався і її редактор 
І. Франко. Пояснивши відсутністю фахового 
перекладача затримку з виходом книги та наявні 
помилки перекладу, він вказав на навмисну 
гіперболізацію В. Мільковичем деяких недоліків 
праці, його намагання применшити за будь-яку 
ціну її вартість, надуманість більшості зауважень 
щодо неточності передачі німецькою тих чи інших 
термінів. Каменяр підніс важливе національне 
значення, яке, на його переконання, має пере-
клад твору М. Грушевського для популяризації 
української справи у світі15. До критичного ви-
ступу В. Мільковича І. Франко повернувся дещо 
пізніше у своїх «Причинках до історії України-
Руси», зауваживши, що рецензія чернівецького 
професора «була писана чоловіком, який у своїй 
власній праці про аналогічну тему дав доказ дуже 
малого та примітивного знання предмета, а з по-
важною працею проф. Грушевського обійшовся 
не то легкомисно, не то злобно та сторонничо»16.

Останнє слово у газетній суперечці залишив 
за собою В. Мількович. Продовжуючи полеміку 
в статті «Ще одна відповідь моїм напасникам», 
він знову звернувся до помилок перекладу, на-
голошуючи на системному, а не випадковому 
характері останніх: «Ціла книга єсть так скан-
дально переложена, що я читаючи встидався, 
що Русини щось такого могли в світ пустити». 
Очевидно, вичерпавши наукові докази в полеміці 
з С. Томашівським довкола праці М. Грушевсько-
го, він зійшов на особистісний рівень з’ясування 
стосунків. Як кінцевий аргумент на захист свого 
бачення помилковості історичної реконструкції 
М. Грушевського, В. Мількович використав шлях 
моральної дискредитації опонента. У цьому дусі 
він зауважив: «В кінці можу п. Томашівському 
поставити свідків, що він сам раз казав: що проф. 
Грушевський плете часом такі дурниці на ви-
кладах, що витримати не можна»17. Підбиваючи 
підсумок дискусії, автор застеріг опонентів від її 
продовження, обіцяючи в іншому випадку пере-
нести полеміку на сторінки західноєвропейських 
фахових видань.

Останнім на емоційні закиди В. Мільковича 
від реагував М. Грушевський. Його розлога від-
по відь німецькою мовою під назвою «Чи вже 
на писана історія русинського народу чи ще ні?» 
з’явилася 1908 р. в черговому томі часопису 
«Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung»18. Щоденникові записи вченого 
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дають змогу простежити процес написання цієї 
відповіді та переконують, що дослідник надавав 
ве ликого значення обґрунтуванню власних кон-
цепцій, які виносилися для обговорення на фо-
рум знаного європейського часопису. «На вечір 
за просив Франка, Томашівського і Гнатюка – про-
слухати відповідь Мільковичу, – читаємо запис 
у щоденнику від 26 жовтня 1907 р. – історична 
частина скінчена. Перейшовши всі закиди, набрав 
я великого поважання до свого І тому. Тільки що 
антагоніст дрантивий»19.

Свою відповідь М. Грушевський почав з до ве-
дення того факту, що український національний 
рух, а також українська історіографія аж ніяк не 
є такими новими для зламу ХІХ–ХХ ст. явища ми, 
якими їх подав у своїй рецензії В. Мількович. Він 
подав короткий історіографічний огляд розробки 
українського минулого, починаючи з праць Й. Ен-
геля кінця XVIII ст. та закінчуючи власни ми на-
уковими пошуками. Відтак кафедра української 
історії у Львівському університеті, стверджував 
М. Грушевський, постала як закономірний на-
слідок кількісного та якісного зростання ук раї-
нознавчих студій, а не як політичний проект, 
що мав на меті реалізацію плану створення ці-
ліс ного синтезу українського минулого на про-
тивагу існуючим російським чи польським мо-
делям. Реконструювання узагальненої кар ти ни 
минулого українського народу, писав М. Гру-
шевський, ще у студентські часи було для нього 
заповітною мрією. І як перший крок на шляху 
до неї постала його монографія про історію 
київської землі. Для львівського професора 
незрозумілою є антипатія В. Мільковича до «Іс-
торії України-Руси». Ігнорування цієї праці, на 
чому особливо наголошував у своїй рецензії 
чернівецький дослідник, не може прикрашати 
жодного серйозного вченого, який повинен уза-
гальнити всю можливу повноту джерел і лі-
тератури. Через таку упередженість, зауважив 
М. Грушевський, критика В. Мільковича не 
є для нього прийнятною, тим паче, що її тон 
виразно дисонує із загальним визнанням ні-
мець кого видання в колі західноєвропейських 
дослідників.

Далі М. Грушевський зазначив, що вони зі 
своїм опонентом займають не лише відмінні 
історіографічні, а й світоглядно-історіософські 
позиції. «Я шукаю в історії Східної Європи, в її 
культурі, в її соціальному та історичному житті 
органічний розвиток української національності 
і уявляю собі історію українського народу як 
нероздільне органічне ціле, – писав М. Гру-
шевський. – Для професора Мільковича не існує 

ні українського народу, ні української історії, 
він знає лише «Росію» від Рюрика до Миколи ІІ, 
складовими частинами якої є Київська Русь 
ХІ–ХІІ ст., Галицько-Волинське князівство ХІІІ–
ХІV ст., а також Володимир на Клязьмі ХІІІ–
ХІV ст. і Московія ХV–ХVI ст. Він слідує старій 
пан російській схемі, цьому втіленню московсько–
петербурзького централізованого духу, який знає 
лише російську і польську імперію, а історію ук-
ра їнського народу вплітає епізодично то в історію 
Росії, то в історію Польщі»20.

Автор справедливо зауважив, що В. Міль-
ко вич замість того, щоб полемізувати з прин-
ципових концептуальних моментів конструю-
вання східноєвропейського минулого, вдався 
до огуль ної неаргументованої профанації та за-
перечен ня викладених в «Історії українського 
народу» положень. Далі він навів численні 
факти упередженого та некоректного став-
лення В. Мільковича до висловлених у книзі 
ідей і концепцій, показав нелогічність і без-
змістовність закидів рецензента. Наприклад, на 
зау важення В. Мільковича про відсутність нових 
джерел у книзі, М. Грушевський звернув увагу 
на значний масив уперше використаних ним 
археологічного, лінгвістичного, етнологічного 
та історичного матеріалів. «Все це нове, – під-
сумував М. Грушевський. – Інше питання, чи 
воно зроблено добре, чи ні; але не треба знати 
історичної літератури Східної Європи для 
того, щоб зовсім не знати, що було зроблено до 
цього і що нового несе моя праця, та жалітися 
на брак самостійних думок»21. Зауважимо, що 
відповіді на всі закиди В. Мільковича у статті 
М. Грушевського є надзвичайно докладними та 
аргументованими, спрямованими, очевидно, на 
глибше ознайомлення європейських учених із 
предметом дискусії.

Багато місця у статті відведено для демонстрації 
некоректності рецензента, довільного тлумачення 
рецензованого тексту, висмикування цитат із 
контексту, перекручення багатьох виразів тощо. 
Завершивши перший блок пояснень, львівський 
професор зазначив: «Читачі, гадаю, одержали 
з цього достатнє уявлення про пана рец[ензента]. 
Із спокійною совістю я міг би віднести до 
цього і всі інші закиди, але щоб не думали, 
що я справився лише з неміцними горішками, 
а міцніші відклав, я хочу розглянути зміст усіх 
його закидів»22.

Друга частина відповіді присвячена полеміці 
з В. Мільковичем щодо ключових моментів 
«Іс торії українського народу» – особливостям 
сло в’янської колонізації та міграції, антській 
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проб лемі, культурі та побуту полян, ґенезі дер-
жавно-політичних форм Київської Русі то що. 
І знову М. Грушевський продемонстрував не-
абияку ґрунтовність у поясненнях, часто апе-
люючи при цьому до думки визнаних у Євро пі 
наукових авторитетів, що, вочевидь, поклика но 
було посилити його власну аргументацію. По-
яс нюючи читачеві докладність своїх коментарів, 
М. Грушевський зауважив: «Я повинен попроси-
ти ви бачення у читачів цього періодичного ви-
дан ня, що мучу їх такими елементарними доказа-
ми. Але ж що робити? Рец[ензенту], який пра цює 
таки ми методами, треба дещо нагадати»23.

Завершують статтю львівського професора 
пояснення причин наявності друкарських поми-
лок і деяких хиб стилю та мови книги. Знімаю чи 
вину за ці прорахунки з перекладача Ф. Нос сіґ 
та редактора І. Франка, автор вкотре демонст рує 
неприховане бажання критика знайти будь-які 
огріхи в книзі, не зупиняючись при цьому перед 
відвертими інсинуаціями. Отож, узагальнив 
М. Гру шевський, рецензія В. Мільковича жодною 
мі рою не підважила науковості концептуальних 
ідей «Історії українського народу». Навпаки, 
чернівецький професор виступив у своєрідній 
ролі advocatus diaboli – скандальним характером 
своєї критики зробив своєрідну рекламу книзі та 
привернув до неї увагу багатьох європейських 
дослідників. Підбиваючи підсумки своїм роз-
ду мам, автор стверджує: «Чи це комусь по до-
бається чи ні, але русинська історія, я в це твер-
до вірю, є і залишається написаною»24. Даю чи 
загальну характеристику відповіді М. Гру шев-
сько го, зауважимо, що вона має не ли ше су то 
іс торіографічний інтерес – розширює на ше уяв-
лення про дискусії в тогочасній ук ра їн ській нау-
ці, а й допомагає краще зрозуміти ар гу мен тацію 
вченого на користь власних нау ко вих гі по тез.

Ґрунтовна відповідь М. Грушевського не за ли-
шилася без відповіді його опонента, який по дав 
свою репліку, надруковану відразу після текс ту 
львівського професора. На її початку В. Міль-
кович зауважив: «Якщо я дозволяю собі ще раз 
зве рнутися до цієї проблеми, то не з причини, що 
я бачу загрозу моїй позиції з боку критики ав-
тора, а для того, щоб правильно висвітлити його 
тактику захисту. Адже досить лише послухати, 
як автор захищається!»25. Далі чернівецький про-
фесор намагався довести, що його опонент дав 
відповіді не по суті висунутих зауважень, а лише 
зайвий раз переказав провідні ідеї «Історії ук-
раїнського народу». В. Мількович вкотре закинув 
М. Грушевському хибне конструювання початків 
давньоруської державності та ґенези етнічних 

процесів у східноєвропейському регіоні, зви-
ну ватив у марнославстві та методологічній не-
грамотності, фактично переповівши попередні 
зау важення. На деяких моментах «Історії ук-
раїнського народу», як-от антинорманізм чи 
ре конструкція ґенези українського етносу, він 
зупинився докладніше, наголосивши, що прин-
ци пово не сприймає головні історіографічні тези 
М. Грушевського. Зміст та тон репліки роблять 
передбачуваним і висновок В. Мільковича: «Ко-
ли ж він [М. Грушевський] завершує словами: 
«Історія українців є і залишається написаною, 
подобається це комусь чи ні», – то мушу за пе-
ре чити йому: «Так, вона написана, але як!»26. 
За галом, на нашу думку, репліка В. Мільковича 
справляє враження, що чернівецький професор 
не почув свого львівського колеги, не зміг чи не 
за хотів проникнути у його дослідницьку логіку. 
Тому тексти обох учених виглядають до певної 
мі ри герметично, адже дискусії як такої не 
відбулося – жодна зі сторін не визнала найменшої 
рації опонентові.

Найменш знаними нині є особисті конфлікти 
в середовищі українських істориків. Тут загалом 
сформувалася цікава для української історіографії 
зламу ХІХ–ХХ ст. проблема публічного та 
приватного сприйняття праць М. Грушевського. 
Так, на тлі піднесених оцінок та публічного пієтету 
до творчості вченого, подибуємо непоодинокі 
згадки про більш чи менш критичне сприйняття 
його ідей, яке висловлювалось у приватних 
бесідах чи листуванні. Ми вже згадували закид 
В. Мільковича С. Томашівському про його не-
прийняття деяких творчих ідей учителя.

В іншому випадку газетної полеміки – між 
С. Томашівським і М. Павликом – навколо кри-
тичного сприйняття М. Грушевським та його 
од нодумцями постаті М. Драгоманова, тепер 
уже учень львівського професора закидає опо-
нентові критичні вислови щодо «Історії України-
Руси», головно брак у ній національної ідеї. 
М. Павлик, обурюючись неетичності такого 
вчин ку С. Томашівського, писав: «… Мушу 
ска зати, що я говорив з д. Томашівським про 
історию д. Грушівського двічи: раз, під свіжим 
вражінням від двох перших томів, і тоді я закинув 
тій істориї взагалі хаотичність, недостачу ідей-
ності; а, другий раз, – той, про який згадує д. То-
машівський…»27. До того ж М. Павлик натякає, 
що й сам опонент не надто схвально відгукнувся 
про «Історію України-Руси»: «Д. Т.[омашівський] 
теж щось мені на те казав, але що? – я вже добре не 
пам’ятаю, а хотьби й пам’ятав, то не мав би права 
повторити того прилюдно, без виразного дозволу 
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д. Томашівського, тим більше, що во но, хто зна, 
чи зійшло би ся з тим, що він тепер написав про 
історию д. Грушівського…»28. Розвінчаний у та-
кій неетичній поведінці, М. Павлик надалі на ва-
жився публічно закинути головній праці М. Гру-
шевського те, що вона є лише «матеріял (що 
правда, дуже цінний), до дійсної історії» та їй 
«хибує між иншим ідейности та й артистичного 
оброблення»29. Згадані хиби, без тіні скромності 
твердив М. Павлик, значною мірою виправлено 
у пізніших працях львівського професора саме під 
впливом його критики. Зауважимо, що наведені 
тези М. Павлика були піддані аргументованій 
критиці його сучасниками30. Причин такої «при-
хованої опозиції» до праць М. Грушевського 
в се редовищі українських інтелектуалів було 
ба гато – від власних амбіцій до політико-
ідеологічних суперечок. В історіографічному 
ж пла ні такою причиною може бути те, що не-
лег ко було наблизитися до рівня фахових знань 
М. Гру шевського, щоб вести з ним публічно по-
ле міку на рівних.

Незважаючи на безкомпромісний і подеку-
ди скандальний характер дискусій, розгорнутих 
на сторінках наукової періодики та щоденної 
преси між М. Грушевським та його опонентами, 
слід вказати на їхній конструктивний характер, 
адже результатами обговорення стало чіткіше 
ок реслення ідейних та концептуальних позицій 
сто рін, що продемонструвало своєрідний роз-
клад сил у тогочасному українському інте-
лек туальному середовищі. Наслідком цієї по-
ле міки стало, передусім, чітке окреслення 
тра диційного русофільсько–москвофільського 
та ма лоросійського (у дусі теоретичних настанов 
при хильників «звичайної схеми»), а також дедалі 
більш модернізованого національного погляду на 
кон струювання моделі українського минулого. 
В основі цих конкурентних історіографічних 
позицій лежало глибше світоглядне протистояння 
між носіями загальноросійської та української 
національних ідентичностей. Також можемо 
відзначити ледь помітні у той час відмінності 
серед прихильників україноцентричної історіо-
соф ської моделі. Так, чи не вперше саме у по ле-
міці з В. Мільковичем про власне, відмінне від 
поглядів учителя, бачення вихідних для ре конст-
рукції історії України моментів заявив С. То-
машівський, фактично солідаризувавшись із 
прихильниками норманізму.
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АрхівнА діяльність АркАдія животкА у чехословАччині

У статті висвітлено архівну діяльність українського громадсько-політичного діяча, педагога, історика преси 
Аркадія Петровича Животка (1890–1948), проаналізовано організацію ним збирання, описування та вивчення 
документальних, книжкових та пресових колекцій Українського національного музею-архіву та Українського 
історичного кабінету в Празі у 1920-х – першій половині 1940-х рр.

Ключові слова: Аркадій Животко, українська еміграція, архіви, Український історичний кабінет у Празі.
В статье освещена архивная деятельность украинского общественно-политического деятеля, педагога, исто-

рика прессы Аркадия Петровича Животко (1890–1948), проанализирована организация им собирания, описы-
вания и изучения документальных, книжных и журнально-газетных коллекций Украинского национального 
музея-архива и Украинского исторического кабинета в Праге в 1920-х – первой половине 1940-х гг.

Ключевые слова: Аркадий Животко, украинская эмиграция, архивы, Украинский исторический кабинет 
в Праге.

In the article it is elucidating the archival activity of the Ukrainian social and political figure, a teacher and a histo-
rian of the press A. P. Zhyvotko (1890–1948). It is analyzing his work in the field of collecting, describing and research-
ing the Ukrainian National Museum and Archives’ as well as the Ukrainian Historical Study’s collections of documents, 
books and periodicals from the 1920th till the middle of 1940th.

Key words: Arkadij Zhyvotko, Ukrainian emigration, archives, the Ukrainian Historical Study in Prague.

Ім’я Аркадія Петровича Живот ка (1890–1948) 
вписано в анали ук ра їн ської історіографії як ав-
тора фун да мен таль ної «Історії української пре-
си» – ре зультату його багатоліт ньо го по шу ку, 
сис тематизації, аналі тич ного оп ра цю вання та 
узагальнення роз різ не них відомостей про чис-
ленні ук ра їн ські часописи, що допомогло ці ліс но 
реконструювати становлення та роз виток на ціо-
нальної періодики до Дру гої світової війни. Ця 
праця впер ше побачила світ лише через 40 ро-
ків після смерті вченого – у 1989 р. Її вида но 
у Мюнхені Ук ра їн ським технічно-гос по дар-
ським ін сти ту том, спів ро біт ни ком якого Ар ка-
дій Пет рович був в ос тан ній, «мюн хенський», 
пе ріод свого жит тя. У передмові до видання 
д-р К. Кос тів відзначав, що ця «солідна на уко ва 
пра ця» є «цінною цеглиною, по ло жену в будові 
історичної правди про постання, розвиток і за-
вдання ук ра їнської преси»1.

У радянській Україні до по чат ку 1990-х рр. 
ім’я вченого було мало знаним, що зумовлювалось 
його гро мад ською та публіцистичною дія ль ніс тю 
в добу визвольних змагань ук ра їн ського на роду, 
приналежністю до Ук раїнської партії со ціалістів-
ре во лю ціонерів (УПРС), а згодом – ак тив ною уча-
стю у житті міжвоєнної ук раїнської політичної 
еміграції в Єв ропі. Важливим кроком у вивченні 
та по пуляризації творчої спадщини А. Жи вотка 
стало перевидання «Істо рії української преси» 
в Україні, здійсне не 1999 р. у серії «Літературні 
пам’ят ки України» (упорядник, автор історико-
біографічного нарису і приміток М. Ти мошик)2. 
Цим виданням було за кла дено підґрунтя для вив-
чення йо го вкладу у дослідження історії ук раїн-
ської журналістики.

Водночас слід зазначити, що реконструкція 
цілісної біографії А. Животка можлива після 
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комп лексного вивчення його багатогранної гро-
мад сько-політичної, педагогічної, архівної та 
пуб лі цистичної діяльності. Метою нашої стат-
ті є встановлення внеску ученого в збереження 
ар хівних колекцій української еміграції у Че хо-
сло ваччині, його ролі у діяльності Українського 
на ціонального музею-архіву (УНМА) та Ук раїн-
сько го історичного кабінету (УІК) в Празі. В її 
ос нову нами покладено документи, які є в особо-
вому фонді А. Животка (ф. 3560), а також у фон-
дах УІК при МЗС ЧСР (ф. 3866) та УНМА при 
Українському інституті громадо знавства в Празі 
(ф. 4018), що зберігаються у Центральному дер-
жавному архіві вищих ор га нів влади та уп рав лін-
ня України (ЦДАВО Ук раїни).

Становлення особистості А. Животка відбу-
ва лось у буремні роки Першої світової війни та 
революційних подій 1917–1920 рр. У статті-пе-
редмові до перевиданої 1999 р. «Історії ук раїн-
ської преси» М. Тимошик зазначав, що «наро-
дився Аркадій Петрович Животко 1890 ро ку 
на Вороніжчині. Ні про батьків, ні про його 
дитячі та студентські роки у наявних ар хівних 
матеріалах не вдалося віднайти жодних свідчень. 
Відомо лише, що Петербурзький університет він 
закінчував 1917-го і тоді ж став активним членом 
Української партії соціалістів-революціонерів»3. 
Водночас, виявлені нами у ЦДАВО України доку-
менти особового походжен ня дають можливість 
не тільки встановити точну дату і місце народ-
ження його, а й уточнити назву освітнього закла-
ду, в якому він здобув вищу освіту.

Ґрунтуючись на даних, включених А. Жи вот-
ком до укладеної 1922 р. «Curriculum vitae», він 
народився 1 вересня 1890 р. у слободі Пухо вій 
Острогозького повіту Воронезької губернії. Піс-
ля закінчення у 1912 р. реальної школи у 1913–
1917 рр. Аркадій Петрович навчався на словесно-
історичному відділі педагогічного факультету 
Пси хо неврологічного інституту в Петербурзі4. Ще 
у студентські роки А. Животко виявив за ці кав-
лення проблемами дошкільної освіти і вихо ван ня, 
активно співпрацюючи у Товаристві до шкіль ного 
виховання. Водночас формувалася йо  го гро-
ма дянська позиція, він очолював сту  дент ський 
український гурток ім. Шевченка (1913–1917), 
брав участь у розповсюдженні ук ра  їнських кни-
жок5. Поринувши у 1917 р. у гро мадсько-політичне 
життя, А. Животко став чле ном Української партії 
соціалістів-ре во  люці о не рів (УПРС) і того ж року 
обирався до складу Ук ра їнської Центральної Ра ди 
від Воронезької губернії.

Оскільки багатогранна громадсько-політич-
на діяльність А. Животка заслуговує окремо-

го дос лід ження, вважаємо доцільним тут лише 
пунк тирно зупинитись на основних віхах його 
біогра фії. У 1918–1919 рр. А. Животко пере-
бував у Кам’янці-Подільському, де працював 
інст руктором і завідувачем відділу виховання 
Подільської губернської народної управи, спів-
робітничав у місцевій «Просвіті» та брав участь 
у виданні газет «Життя Поділля», «Громада», 
публікував статті з проблем педагогіки («Казки 
і квіти», «Фактори дошкільного виховання», «До 
справ керування дитячими садками») на сто рін-
ках часопису «Освіта».

У 1920 р. він переїхав до Кремінця, де продо-
вжував працювати на педагогічній ниві – ке рував 
дитячим клубом, очолював секцію до шкіль ного 
і позашкільного виховання товариства «Про-
світа». Тут відбулася зустріч Аркадія Петровича 
з Олек сандрою Черновою, яка невдовзі стала йо-
го дружиною.

У 1923 р. розпочався новий, «празький», пе-
ріод у житті А. Животка. Після переїзду до сто-
лиці Чехословаччини він у 1923–1925 рр. викла-
дав в Українському високому педагогічному 
ін ституті ім. М. Драгоманова6. Як активного чле  на 
УПСР його залучили до співпраці в інституціях, 
в яких провідну роль відігравали представники 
цієї партії.

З другої половині 1920-х рр. Аркадій Пет-
рович брав участь у роботі архівних осередків 
ук раїнської еміграції у Празі. Спочатку він спів-
працював в УНМА при Українському інституті 
громадознавства, завідуючи відділом преси та 
бібліотекою (офіційно цю посаду він обіймав 
з 1 липня 1927 р. до 1 березня 1930 р.)7. Тут роз-
почав укладати картотеку матеріалів з історії виз-
вольних змагань та бібліографічний покажчик 
визначних діячів українського руху.

Діяльність УНМА із збирання та збережен-
ня історичних пам’яток українського народу 
офіційно припинилась у березні 1930 р. (цим 
мі сяцем датуються останні надходження до ко-
лек ції УНМА; крім того, 1 березня 1930 р. звіль-
нено з роботи всіх його співробітників). Однак, 
після того ще півтора роки тривала боротьба 
керівництва Українського інституту громадознав-
ства за збереження цілісності музейно-архівної 
колекції. Зрештою у жовтні 1932 р. документаль-
не та бібліотечне зібрання УНМА було передано 
на умовах депозитного зберігання до УІК, ство-
реного у червні 1930 р. при МЗС ЧСР саме з ме-
тою опрацювання українських архівів.

А. Животко, поряд із М. Обідним та Л. Ко-
билянським, брав активну участь у діяльності 
УІК. У 1930–1933 рр., обіймаючи посаду за ві-
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ду вача відділу преси останнього, він безпосе-
редньо складав картотеку української періодики, 
виявляв та реєстрував українські журнали та 
газети у празьких бібліотеках, переглядав по-
точну пресу з метою виявлення публікацій про 
український громадсько-політичний рух тощо. 
Основну увагу приділив встановленню тісних 
ділових контактів з українськими організаціями 
в ЧСР та поза її межами, збиранню інформації 
про книжкові та документальні збірки україніки 
за кордоном. У цей час ним започатковано ство-
рення бібліографічної бази, яка мала сприяти 
розвитку українознавчих студій за кордоном8.

Таким чином, у результаті евристичної та 
ка меральної діяльності А. Животка протягом 
пер шої половини 1930-х рр. УІК підготував 
ог  ляд видань з українознавчої проблематики 
у че ських книгозбірнях, бібліографічний по-
каж  чик української періодичної преси ХІХ – 
пер шої чверті ХХ ст., зібрав інформацію про 
пуб лікації з проблем чеської історії та культури 
в українських періодичних виданнях, започатку-
вав укладання картотеки з проблем україніки та 
підготовку бібліографічних оглядів публікацій 
про життя українців у радянській Україні, Поль-
щі та в еміграції.

На 1 січня 1932 р. бібліотека УІК вже склада-
лась з 850 томів, а у збірці періодичних видань на-
раховувалось 14209 чисел різних часописів (2663 
журналів та 11546 газет)9. Усі ці видання надійшли 
безкоштовно від кількох українських інституцій, 
зокрема НТШ у Львові, Українського науково-
го інституту у Варшаві, Українського наукового 
інституту у Берліні, ВУАН у Києві, Центрального 
архівного управління УСРР, а також окремих дія-
чів – С. Шелухина, О. Бочковського, С. Смаль-
Стоць кого, Є. Онацького та ін.

У січні 1934 р. відбулось суттєве розширен ня 
функціональних обов’язків А. Животка, по в’я-
за не зі змінами у персональному складі УІК. У 
зв’язку з погіршенням стану здоров’я Михайло 
Обідний вимушено залишив Прагу. З огляду на 
це Аркадія Петровича призначено референтом 
УІК, причому через скорочення штатів він мав 
також одноосібно спрямовувати роботу всіх від-
ділів. Цього ж місяця за розпорядженням че-
хословацької влади УІК переведено до Тос кан-
ського палацу на Градчанській площі (Прага IV), 
в якому розміщувався й Російський закордонний 
історичний архів.

Знаходження української інституції в одній 
бу дівлі з останнім неоднозначно сприйняли у се-
редовищі української політичної еміграції. Зок-
рема, у часописах націоналістичного спрямуван-

ня «Новий час» (виходив у Львові за редакцією 
М. Коновальця) та «Самостійність» (виходив 
у Чер нівцях за редакцією Д. Квітковського) 
у 1934 р. з’явилася низка публікацій, в яких ке-
рів ництво УІК звинувачувалося у національній 
зраді, у передачі українських архівів до Росій-
сько го закордонного історичного архіву.

Як референт УІК А. Животко у своїй від по-
віді політичним опонентам підкреслював: ка-
бінет є самостійною установою, не зв’язаною 
з будь-якою іншою українською чи іноземною 
ін ституцією; на його чолі стоїть уповноважений 
МЗС ЧСР д-р Я. Славік, але у самому кабінеті 
працюють виключно українці. Спростовуючи 
твердження автора публікації в «Самостійності», 
що УІК є установою «московською під протек-
то ратом чеського уряду», він наголошував, що 
УІК – це українська установа, яка не має жод-
ного відношення до Російського закордон ного 
іс торичного архіву. Розміщення ж кабінету 
в одній будівлі з російським архівом, на його 
дум ку, не могло бути підставою для звинува-
чення у «промосковській» орієнтації укра їн-
ських працівників; до того ж УІК знаходився 
у протилежній частині палацу, поруч із Біло-
ру ським закордонним архівом, Кубанським ар-
хівом, фінансовим та господарським відділами 
МЗС ЧСР10.

Крім того, А. Животко відстоював позиції 
УІК, регулярно виступаючи з доповідями про 
його діяльність на засіданнях Товариства охоро-
ни українських історичних пам’яток за кордоном. 
Так, у протоколі загальних зборів товариства від 
30 червня 1936 р. було відзначено, що збори «з ве-
ликою увагою й інтересом вислухали доповідь 
пана Животка і на пропозицію голови зборів ух-
валили висловити панові Аркадієві Животкові 
по дяку за його доповідь і за його віддану працю 
Ук раїнському історичному кабінетові»11.

Загалом роль А. Животка у діяльності УІК 
впродовж 1930-х рр. була надзвичайно вагомою, 
ос кільки, як уже зазначалось вище, від 1934 р. 
він одноосібно виконував обов’язки і референта, 
і секретаря, і завідувача всіма трьома відділами 
ка бінету (архівним, пресовим та бібліотечним).

Важливою ділянкою архівознавчої праці 
Ар кадія Петровича було здійснення експерти-
зи цінності документів, які пропонувалися для 
прид бання як окремими емігрантами, так і ор-
га нізаціями. Більшість пропозицій надходила 
від осіб, які були членами УПСР або працювали 
в ус тановах, близьких до Українського громад-
сько го комітету. Так, 1934 р. УІК запропоновано 
придбати листування відомого українського лі-
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те ратурознавця та громадсько-політичного діяча 
Пав ла Богацького. 8 жовтня 1934 р. А. Животко 
уклав на ім’я уповноваженого МЗС ЧСР д-ра 
Я. Славіка «Огляд матеріалів, запропонованих 
УІК п. П. О. Богацьким», в якому відзначав, 
що вони складаються з листів різних визнач-
них українських громадських, політичних, 
на у кових та літературних діячів, обіймають 
пе рі од від 1921 р. та є цінним джерелом для ви-
світлення видавничої справи за кордоном, взає-
мо відно син між різними політичними те чія ми 
тощо12. З огляду на історичну цінність їх він 
запропонував придбати для УІК за 1200 крон 
чеських13. Серед адресантів П. Богаць ко го були 
В. Винниченко, О. Кобилянська, В. Гнатюк, 
І. Айзеншток, В. Cамійленко. Крім того передава-
лося надходження збірки листів С. Єфремова, 
Л. Дра гоманової-Шишманової, І. Борщака, 
М. Во ро ного, В. Стефаника, М. Черемшини, 
Б. Леп кого, О. Олеся, С. Черкасенка. Загалом за 
йо го пропозицією УІК придбав у П. Богацького 
137 лис тів обсягом 202 арк.

А. Животко долучився також до збережен-
ня документальної і творчої спадщини відомо го 
українського письменника Спиридона Чер ка-
сенка, архів якого опинився за кордоном, ос кільки 
він, починаючи з 1919 р. перебував в еміграції – 
спочатку у Відні, а з 1929 р. у Празі. У червні 
1935 р. письменник звернувся до Ар ка дія 
Петровича з пропозицією придбати для ко лекції 
УІК за 1500 крон чеських його листування з ві до-
мими українськими громадськими та культурни-
ми діячами – Г. Коваленком, М. Садовським, 
Є. Чикаленком, О. Лотоцьким, С. Єфремовим 
(загалом 68 листів на 130 арк.)14.

13 червня 1935 р. А. Животко зробив і по-
дав на розгляд уповноваженому УІК Я. Славіку 
огляд архівних документів С. Черкасенка, який 
містив не тільки їхню докладну характеристику, 
а й джерельну оцінку. Наводимо цей огляд тут 
як яскравий приклад його діяльності в якості 
архівного експерта:

«Документи, запропоновані п. С. Черкасенком 
Українському історичному кабінеті з метою про-
дажу їх йому, складаються з листів ріжних ви-
значних українських громадських, політичних 
та літературних діячів. Обіймають період від 
1922 ро ку і пізніше. Всього листів 68 в 130 арку-
шах. Листи мають також чимало інформатичних 
прилог.

Зміст листів носить переважно характер гро-
мадсько-культурний та політичний. Дають багато 
матеріалів щодо біографії деяких осіб, характери-
стику визначних осіб, споминів та ріжного роду 

за уважень до праць. Крім того велика кількість 
листів, зокрема, Г. Коваленка, дають багатий ма-
теріал щодо наукового, політичного та побутово-
го характеру життя в сов[ітської] Україні.

Поодинокі листи обіймають:
1. Г. Коваленко – науковий працьовник, ві-

до мий популяризатор, активний співробітник 
Ін ституту укр[аїнської] мови, науковий спів-
ро бітник УАН – звільнений після процесу 
«С.В.У.» – Союзу Визволення України. Бувший 
ук р[аїнський] соц[іал]-демократ. 28 листів – 62 
арк. Листи обіймають: 1) Політичне становище на 
Ук раїні. Залежність України; 2) «Українізація»; 
3) С.Єфремов та його становище в сов[ітській] 
Україні, як контр-рев[олюціонера]; 4) Косинка та 
його характеристика; 5) Хвильовий; 6) Савченко; 
7) Приїзд проф. Грушевського на сов[ітську] 
Україну та оцінка цього факту зі становища по лі-
тич них умов життя; 8) А. Крушельницький і «Нові 
шляхи» у Львові; 9) Згадка про В. Самійленка; 
10) Засідання УАН, присвячене Дніпровій Чай-
ці – матеріал неопублікований у пресі; 11) Оцін ка 
вид[ання] «Нашої Землі» в Ужгороді; 12) До рош-
кевич, характеристика; 13) Совітський побут; 
14) Цер ковно-релігійне життя. Укр[аїнська] авто-
ке фальна церква. Переважна кількість листів ма-
ють ріжні додатки.

2. М. Садовський – відомий український ар-
тист і громадський діяч. 26 листів – 53 арк. Листи 
обіймають: 1) Матеріали до історії українського 
театру на Україні, Галичині та на Підкарп[ат-
ській] Руси; 2) Критичне зауваження до праці 
проф. Дм. Антоновича з історії українського теа-
тру; 3) Спостереження українського совітського 
театру та критичні зауваження; 4) Дещо зі спо-
минів з минулого.

3. Є. Чикаленко – відомий український гро-
мадський діяч. Основник часопису «Рада» 1905 
року та інших видань. Активний робітник у виз-
вольному русі. 8 листів – 8 арк. Листи обій мають: 
1) Деякі дані до біографії; 2) До історії опуб лі ку-
ван ня споминів та «Щоденника»; 3) Умови життя 
на еміґрації.

4. І. Вазяк – громадський і політичний діяч. 
Б[увший] член (видний) Укр[аїнської] партії со-
ц[іа лістів]-революціонерів. Політичний діяч на 
емі ґрації – в Польщі. Один лист. Лист обіймає 
ха рактеристику українського політичного життя 
на еміґрації в Польщі.

5. О. Лотоцький – український науковий ро-
біт ник, політичний діяч. Директор Ук р[а їн сько-
го] наукового інституту у Варшаві. Актив ний 
член Радикально-демократичної партії. Два лис-
ти. 2 арк. Листи обіймають: 1) Полеміка «Ук ра-
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їн ських вістей» з «Новою Україною»; 2) За про-
шення дати вірш на смерть С. Петлюри.

6. Чепіга (один лист) – відомий педагогічний 
діяч. Лист говорить про руський шовінізм у ви-
дав ничій справі на Україні.

7. М. Вороний (один лист) – відомий ук ра їн-
ський поет. Лист говорить про причини його по-
вороту з еміґрації на Україну.

8. С. Єфремов – один лист персонального ха-
рактеру»15.

А. Животко вважав ці листи цінним джерелом 
з української історії та пропонував придбати їх 
за 1000 крон чеських. Уповноважений Я. Славік 
19 червня погодився з пропозицією придбати ли-
стування С. Черкасенка для колекції УІК. Дещо 
пізніше УІК придбав від С. Черкасенка ще 60 
листів (на 96 арк.) письменника і громадського 
діяча Г. Коваленка за 1924–1934 рр. У листопаді 
1940 р., коли після смерті С. Черкасенка поста-
ло питання про долю його архіву, А. Животко 
звернувся до української громади в Протектораті 
з пропозицією долучити його до фонду письмен-
ника, що вже існував у складі УІК.

Загалом упродовж 1930-х рр. А. Животко 
ор га нізував передавання до УІК цінних збірок 
С. Ру сової, Н. Григоріїва, С. Шелухина, М. Ша-
по вала, К. Лоського, М. Скидана, Д. Ісаєвича, 
Ю. Ти щенка, а також архівів УПСР, Української 
сту дент ської спілки у Брно.

Паралельно з комплектування та упорядкуван-
ням архівних збірок Аркадій Петрович проводив 
значну інформаційну роботу, оскільки кабінет 
активно відвідували з метою ознайомлення та 
в нау ково-довідкових цілях не тільки українські 
нау ковці та студенти, а й іноземці, зокрема чехи, 
нім ці, поляки, американці та ін. (за перші п’ять 
ро ків було зареєстровано 990 відвідин, а у 1936–
1940 рр. – 1408). Спектр питань, які цікавили 
нау ко ву громадськість, був надзвичайно широ-
ким, од нак найбільшу увагу українських та за-
кордонних дослідників привертали матеріали 
доби Української революції (1917–1920), а також 
пуб лі кації, що висвітлювали діяльність окремих 
емі граційних осередків. Зокрема, Український 
нау ковий інститут у Варшаві просив подати ін-
фор мацію про київські часописи 1917–1918 рр. 
та джерела для вивчення суспільно-політичниих 
рухів в Україні у 1917–1920 рр., співробітники 
Гу верівської бібліотеки у США цікавились біб-
ліо графією української історії 1917–1920 рр., 
Сло в’янська бібліотека у Празі збирала відомості 
про монографії з історії, що були представлені 
у ко лекції УІК. У читальному залі УІК окрім ук-
ра їн ських дослідників працювали й іноземці – 

чехи, американці, німці, поляки, росіяни, хор-
вати, литовці, норвежці та ін. Загалом відсоток 
іноземців, які працювали тут, становив 22% від 
загальної кількості відвідувачів16.

Згідно з статистичними даними, поданими 
А. Жи вотком в огляді «Український історичний 
кабінет (1930–1940)», серед періодичних видань 
найчастіше використовувалася преса, яка виходи-
ла на українських землях у 1920–1930-х рр. (51% 
вимог), далі йшла еміграційна преса (18,7% ви-
мог) і преса періоду визвольних змагань (11,7%). Із 
книжкових видань найбільшим попитом користу-
валися книги з української історії (34,8% вимог), 
і серед них – праці М. Грушевського, далі йшли 
спо мини (15,5%), з яких найчастіше замовляли 
О. Ло тоцького, Є. Чикаленка та Д. Дорошенка, 
тре тє місце посідали праці з історії української 
лі те ратури (13,6%)17.

На відміну від книжкових та пресових ви-
дань користування документальними збірками 
УІК було обмеженим. Дозвіл на використання їх 
видавався тільки після спеціального розпоряд-
ження уповноваженого МЗС ЧСР (згодом – Мі-
ні стерства внутрішніх справ). Однак переважну 
більшість архівних колекцій було закрито для 
дослідників. Наприклад, Б. Галайчукові з Берліна 
було відмовлено в ознайомленні з документа ми 
українських дипломатичних місій, що збе рі га ли-
ся в УІК; А. Животко, обґрунтовуючи у листі від 
30 вересня 1935 р. відмову у доступі до них, від-
значив, що згідно з правилами кабінету «з ог ля ду 
на ще досить близький час подій – всі документи, 
що тор каються визвольної боротьби, ви давати 
для ви користовування заборонено»18. Він же 
у своє  му огляді діяльності УІК також під крес лю-
вав, що документи видавалися для користуван ня 
тільки у виняткових випадках, яких було лише 
де кілька. Причому, навіть у цих випадках кори-
стувачам видавалися тільки матеріали друко-
ваного характеру (відозви, накази тощо) з часів 
передреволюційних та Української державності 
1919–1920 рр.19

Одним із важливих напрямів діяльності УІК 
було проведення культурно-просвітницької ро-
боти шляхом організації виставок. Аркадій Пет-
рович долучився до проведення таких виставок: 
«Періодична преса Карпатської України в мину-
лому і сучасному» (виставку було організовано 
у 1934 р. спільно із Товариством українських 
пись менників і журналістів), «Старі українські 
пе ріодичні видання», «Сучасна українська жур-
налістика». Ці акції викликали позитивні відгуки 
у чеській пресі, в яких відзначалося, зокрема, що 
«відділ українських ілюстрованих часописів був 
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предметом особливої уваги і подиву відвідува чів, 
бо ж демонструвалася видавнича продукція на-
роду, який немає своєї держави і видає свою пре-
су самотужки»20.

Надходження до УІК періодичних видань за 
1937–1939 рр. становили близько 85% від за галь-
ної кількості газет і журналів, що друкували ся 
у цей час поза межами радянської України і тор-
калися української проблематики. Водночас тут 
бу ли також представлені окремі видання, що ви-
давалися в радянській України (здебільшого ті, 
які з’явилися до 1935 р.)21. Значну наукову цін-
ність мали рукописні журнали (військові, емі-
гра ційні, молодіжні), які з’являлися в обмеженій 
кіль кості примірників і навіть для свого часу 
бу ли раритетними. В УІК зберігалося бага то ні-
мець ких, французьких, англійських, італій ських, 
бель гійських, американських, канадських, че-
ських, словацьких, хорватських, словен ських, 
бол гар ських, російських, польських, турецьких 
та ін ших іншомовних часописів. Тут також бу ли 
пред ставлені різні збірники, альманахи, ка лен да-
рі, які містили матеріали про українське життя.

На подальшу долю українських організацій та 
інституцій корінним чином вплинули окупація 
нацистською Німеччиною Чехословаччини, ут-
ворення Протекторату Богемії і Моравії та по-
даль ші події Другої світової війни. Ще до ство-
рення Протекторату у січні-березні 1939 р. 
роз гля далося питання про передачу Російського 
за кор донного історичного архіву та УІК до ар хі ву 
Мі ністерства внутрішніх справ ЧСР на правах ок-
ремих відділів. Зрештою протокол про переда чу 
їх було підписано 9 березня, а 15 березня 1939 р. 
ЧСР окупувала Німеччина і на її місці ут во рено 
Протекторат Богемія і Моравія22 та Словацьку 
Республіку.

Таким чином, у березні 1939 р. УІК став 
структурною частиною архіву МВС, а  його ди-
ректор – професор Карлового університету та 
Ук ра їнського високого педагогічного інституту 
ім. М. Драгоманова В. Пешак – був призначений 
ди ректором УІК. Останній перебазували в нове 
при міщення на вул. Лоретанській, 6, у Празі-
Град чани (IV), де він займав три кімнати та шість 
схо вищ загальною площею 1500 кв. м.23 Загальне 
ке рівництво архівом здійснював керівник Дер-
жав ного архіву Чехії професор Карлового уні-
вер ситету д-р Я. Прокеш. На 1 травня 1939 р. 
до кументи УІК налічували близько 250 000 арк., 
у біб ліотеці зберігалося 18 112 томів книг і бро-
шур, відділ періодичної преси мав 1596 річників 
журналів (16 680 окремих чисел) та 1091 річник 
газет (113 173 чисел)24.

У 1940 р. надруковано підготовлений А. Жи-
вотком нарис історії створення та діяльності 
УІК, присвячений першому десятиліттю його іс-
нування25. Ця праця тривалий час (до розсекре-
чення спецфондів «празьких архівів» у Києві) бу-
ла єдиним джерелом інформації з історії кабінету. 
У ній стисло висвітлено організаційні заходи, 
спрямовані на заснування УІК, відзначено роль 
у цьому його першого референта Михайла Обід-
ного, проаналізовано основні напрями діяльності 
ус танови впродовж 1930-х рр.

У підрозділі, присвяченому характеристиці 
архівних фондів УІК, А. Животко окреслив дже-
рела комплектування документальних колекцій, 
подав їх класифікацію, відзначивши такі гру-
пи: збірка документів початку ХХ ст. та періоду 
Першої світової війни; фонд документів часів 
Української державності; повстанський рух; вій-
ськові табори інтернованих; українські землі 
піс ля поразки Української держави; українська 
еміграція; персональні фонди; мемуари; листу-
вання; рукописи наукових праць, творів красного 
письменства та публіцистики; збірка мап; збірка 
фотографій26. Крім того, автор відзначив шляхи 
надходження документальних збірок до УІК, 
а саме: «1) в дар, що обумовлює власність УІК 
безпосередньо після передачі матеріалів; 2) шля-
хом купівлі за фаховою оцінкою; 3) на перехован-
ня після складення відповідної умови між влас-
ником і Українським Історичним Кабінетом»27.

У своєму нарисі А. Животко окрему увагу 
при ділив висвітленню проблем, пов’язаних з ор-
ганізацією зберігання документів. Зокрема, він 
відзначив, що вони зберігалися в спеціально ви-
готовлених скриньках та в упорядкованих теках, 
укладених до шаф у порядку їхнього надходжен-
ня; всі документи реєструвались в інвентарній 
книзі, в якій вміщувалося їх коротке описання. 
Зго дом, у міру технічних і фізичних можливос-
тей здійснювалась класифікація документів за 
хронологічно-тематичним принципом. У за зна-
ченій праці знайшли також відображення питан ня 
комплектування книгозбірні та відділу періоди ки 
УІК. Автор окреслив репертуар українознав чих 
видань, їхні хронологічні та географічні межі, 
наголосив на значенні збірки для науково-дослід-
ної роботи в галузі українознавства.

На нашу думку, ця невелика за обсягом, але 
важлива в інформаційному відношенні праця 
А. Жи вотка посіла помітне місце в історіогра фії 
за рубіжної архівної україніки. Вона підсуму ва-
ла не тільки десятилітню діяльність УІК в Че-
хо словаччині, але й ознаменувала кінець від нос-
но незалежного, «міжвоєнного», періоду в йо го 
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історії, коли він більше формально під по ряд-
ковувався Міністерству закордонних справ ЧСР.

Друга світова війна та нацистська окупація 
Чехословаччини суттєво позначилися на функ ціо-
ну ванні УІК, який було підпорядковано німець-
кій адміністрації. З 1943 р. все його діловодство 
переведено з чеської на німецьку мову. Окупацій-
на влада призначила до Слов’янського архіву 
сво го представника, який мав контролювати його 
дія льність та стежити за роботою закордонних 
пред ставників.

Крім того, відбулися зміни й у персонально му 
складі кабінету. У 1941 р. А. Животко призначено 
завідувачем канцелярії та відділом документів. 
До штату УІК включені М. Балаш (завідувач 
бібліотеки), П. Назаревський (завідувач відділу 
преси) та Е. Лоська (секретар). Нацистська ад мі-
ністрація зобов’язала його співробітників окрім 
упорядкування архівних та книжкових зібрань 
ук ладати аналітичні огляди тогочасної преси 
з ук раїнської проблематики.

Таким чином, у роки війни Аркадій Петрович 
продовжував опікуватися архівними збірками 
УІК, пра цював над їх комплектуванням, систе-
ма тизацією та описуванням. Зокрема, із тогочас-
них звітів А. Животка довідуємося, що у серпні 
1944 р. він організував прийняття на зберігання 
до кументів Українського видавничого фон-
ду (9 па кун ків) та особового архіву Б. Мартоса 
(2575 арк., 114 фотокарток)28. У вересні та жовт ні 
цього ж року ним опрацьовувалися архіви С. Ше-
лу хина, Українського видавничого фонду та Ук-
ра їнської селянської спілки. У лютому-березні 
1945 р. він приймав документи від ок ре мих ук ра-
їн ських діячів (у т. ч. Н. Полонської-Ва си ленко, 
М. Тимченка, О. Лятуринської, В. Щер ба ків-
ського, І. Мазепи).

20 березня 1945 р. митрополит Іларіон (І. Огі-
єнко) повідомив А. Животку, що надіслав до ка-
біне ту низку своїх праць та документів. «Ви-
сокодостойний Пане Директоре! – писав 
він. – Рів ночасно з цим листом я вислав на Ва ше 
ім’я пачку з такими речами: 1) «Ісус На за ре тя-
нин», моя поема з гіркою долею (дивись на кін ці), 
2) відписи чотирьох моїх недрукованих по ем: «На 
Голготі», «Прометей», «Народження людини», 
«Каїн і Авель», 3) збірка моїх віршів «На ріках 
Вавилонських», 4) мій пастирський лист про 
польські переслідування, 5) Українська Церква, 
два листи (митрополита А. Шептицького до мене 
й мій до нього), 6) сім моїх фотографій. Усі ці ре чі 
сердечно прошу передати на збереження до Вашо-
го Історичного Архіву (не маю його адреси) – мо-
же тут переховаються до спокійно го часу»29.

Однак, бурхливий розвиток воєнних подій зму-
сив А. Животка у квітні 1945 р. спішно виїхати ра-
зом з дружиною з Праги. Зрештою у серпні 1945 р. 
вони опинялися у таборі для переміщених осіб 
«Лягарде» в американській зоні окупації поблизу 
німецького містечка Ашаффенбург. Після пере-
базування Українського технічно-господарського 
інституту з чеського м. Подєбради до баварсь-
кого Регенсбурга, Аркадій Петрович продовжив 
там свою педагогічну діяльність, викладаючи 
сту дентам курс «Історія української преси». На-
повнене творчою працею, новими планами та 
ідеями, однак водночас важке і складне життя 
українського вченого-емігранта передчасно обір-
валося у червні 1948 р.

Що ж стосується українських архівних збі рок 
у Празі, то після вступу Червоної Армії на те ри-
то рію Чехословаччини вони привернули пиль-
ну увагу з боку радянської розвідки. У травні 
1945 р. було сформовано спеціальну оперативно-
по шукову групу в складі заступника начальника 
Ар хівного управління НКВС УРСР П. Павлюка, 
ди ректора Центрального фотокіноархіву УРСР 
Г. Пше ничного, начальника архівного відділу 
УНКВС Київської області І. Олійника, заступни-
ка начальника архівного відділу УНКВС Львів-
ської області Г. Неклеси. У липні цього ж року 
в архіві Міністерства внутрішніх справ ЧСР вони 
виявили зібрання УІК, після чого радянський по-
сол В. Зорін порушив питання про передачу його 
до СРСР30. Після тривалих переговорів було до-
сягнуто відповідних домовленостей і 30 серпня 
1945 р. підписано «дарчий акт»31.

У жовтні 1945 р. вагон з архівними докумен-
тами УІК, Української господарської академії та 
Українського технічно-господарського інституту 
в Подєбрадах прибув із Праги в Київ, після чого 
останні передали до Особливого відділу таємних 
фондів ЦДІА УРСР для упорядкування та опра-
цювання в оперативних цілях. Серед них вия-
вився й особовий архів А. Животка, який скла-
дався з його рукописних та друкованих статей, 
підготовчих до них матеріалів, виписок, нотаток, 
щоденників, листування. Після їх упорядкування 
у січні 1946 р. сформовано його особовий фонд, 
до опису якого включено 87 справ постійного 
зберігання. У плані «оперативної» розробки на 
1947 р. (остання полягала у підготовці «довідок-
орі єнтировок» на українських емігрантів, які 
«зай малися антирадянською діяльністю») фі-
гу ру вали й документи А. Животка (поряд із ма-
те  ріалами Українського громадського комітету 
в Празі, Центрального комітету Української 
пар тії соціалістів-революціонерів за кордо ном, 
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Українського вільного університету в Пра зі, 
архівами М. Шаповала, Н. Григоріїва, Ю. Ти-
щенка, В. Петріва)32. У вересні 1953 р. до фонду 
А. Животка приєднано 7 справ, які було вклю-
чено до його другого опису. Впродовж чоти-
рьох десятиліть вони перебували на таємному 
збе ріганні, і лише наприкінці 1990 р. були роз-
секречені і стали доступними для використання.

Таким чином, досліджуючи нині історію ви-
никнення та розгортання діяльності українських 
архівних інституцій за кордоном, слід спеціально 
відзначити вагомий внесок, зроблений у цей 
процес А. Животком – одним із фундаторів 
УІК в Празі, людиною, яка відіграла помітну 
роль у формуванні та збереженні «Празького 
українського архіву».
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Галузева система науково-технічної інфор ма-
ції архівної справи та документознавства (ГСНТІ 
АСД) – складова національної системи нау ково-
технічної інформації України, яка функ ціонує 
з метою інформаційного забезпечення дія льності 
архівних установ, що перебувають у сфе рі уп рав-
ління Держкомархіву України1.

ГСНТІ АСД включає: Галузевий центр нау-
ко во-технічної інформації з архівної справи та 
до кументознавства (ГЦНТІ АСД), служби нау ко-
во-технічної інформації архівних установ, Дер-
жав ну наукову архівну бібліотеку України2.

З 1998 р. функції ГЦНТІ АСД покладено на 
сек тор науково-технічної інформації науково-
ін фор маційного відділу Українського науково-
до слід ного інституту архівної справи та до-
ку ментознавства, однією із функцій якого 
є ви явлення та аналіз інформаційних джерел, 
по тріб них для фахівців Держкомархіву України, 
дер жавних архівних установ.

На основі результатів наукових досліджень, 
вивчення, узагальнення практичного досвіду 
влас ної діяльності державні архіви готують ме-
тодичні праці, спрямовані на забезпечення оп ти-
мальної їх, на інтенсивний обмін між ними про-
фесійних досягнень3.

Керівництву Держкомархіву України, УНДІАСД, 
працівникам архівних установ надзвичайно важливо 
знати про тематичне спрямуван ня галузевих мето-
дичних видань, бо це допоможе їм уникнути дублю-
вання при плануван ні своєї науково-методичної ро-
боти та виявити лакуни у тематично-проблемному 
та типо-видово му аспекті уже підготовлених нор-
мативно-методич них розробок.

Наприкінці 2009 р. Довідково-інформацій ний 
фонд (ДІФ) ГЦНТІ АСД отримав 188 нормативно-
методичних розробок за 2007–2009 рр., що на-
дійшли від державних центральних та місцевих 
архівів України. Не одержано їх лише від держав-
них архівів Житомирської, Одеської, Львівської 
областей та м. Севастополя.

Отриманні методичні розробки проана лізо ва-
но за декількома параметрами: складено біб ліо-
графічний опис відповідно до правил, встанов-
ле них ДСТУ ГОСТ 7.1 : 20064 і скорочення 
слів – згідно з ДСТУ 3582–975, проведено типо-
ви до вий, хронологічний, тематичний, статистич-
ний аналіз. На основі всіх даних підготовлено 
біб ліо графічний покажчик6.

Аналіз цих нормативно-методичних розробок 
вия вив такі основні їхні види: інструкції (у т. ч. 
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ро бочі), методичні рекомендації, методичні лис-
ти, методичні роз’яснення, пам’ятки, номенклату-
ри справ (у т. ч. типові та примірні), переліки 
то що. Внаслідок тематичного аналізу названих 
ме тодичних видань сформовано тематичний ру-
брикатор, розділи якого відображають основні 
на прями діяльності архівів. У межах кожної руб-
рики матеріал подано за адміністративно-хро но-
логічним принципом: центральні державні ар-
хіви, Держархів в Автономній Республіці Крим, 
а потім державні архіви областей та мм. Києва та 
Севастополя. Методичні розробки кожного архіву 
розміщено за хронологією (2007–2009 рр.)7

Проаналізуємо надіслані нормативно-мето-
дич ні роз робки за тематичним рубрикатором.

Одним із головних напрямів роботи державних 
архівів є організаційний, який включає наукові 
за сади усіх сфер їхньої діяльності, передусім, уп-
рав лінську, фінансову тощо.

Держархів Чернівецької області видав ме-
то дич ні рекомендації, які визначають основні 
зав дання служби діловодства архівної устано-
ви, ви моги до складання номенклатури справ 
та формування документів у справи, ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного – інструкцію з пи-
тань здійснення діловодства8.

Наявні методичні рекомендації щодо підго тов-
ки переліків документів, створених у діяльності 
органів державної влади та місцевого самовря-
дування та інших установ. Ці переліки сприяють 
організації документів та якісному попов нен ню 
ними Національного архівного фонду (НАФ). 
Так, Держархів Чер нігівської області підготував 
«Примірний перелік документів, що створюють-
ся в діяльності район них та міжрайонних дер-
жавних податкових інс пек цій» (2007)9.

Значну кількість нормативно-методичних роз-
робок присвячено питанню складанню номен
клатури справ, у тому числі й типових, які 
є обов’язковим інформаційним довідником архі-
ву. На першому місці за кількістю підготовлених 
таких розробок є Державний архів Донецької об-
ласті – 11. Держархів Чернігівської області під-
готував 5, Кіровоградської – 4, Херсонської, За-
по різької – по 3, Закарпатської, Хмельницької та 
м. Ки їв – по 2, Рівненської, Черкаської – по 1.

Загальним проблемам організації роботи 
дер жавних архівів присвячено нормативно-мето-
дич ні розробки державних архівів Вінницької, 
За карпатської, Сумської та інших областей, а са-
ме: рекомендації з організації роботи трудового 
ар хіву щодо обліку документів, оформлення пла-
но во-звітної документації10; організації роботи 
ко му нальної установи Білопільської районної ра-

ди «Білопільський районний трудовий архів»11; 
ре комендації з питань підготовки та оформлен-
ня документів для зберігання в архівному під-
розділі районних, міських центрів зайнятості За-
карпатської області12; рекомендації щодо по ряд ку 
та основних принципів формування до ку ментів 
у справи, що підлягають передаванню на зберігання 
до архівних відділів РДА, міськ рад та трудових 
архівів13, щодо укладання текс тового звіту про 
роботу архівних відділів райдержадміністрацій та 
міських рад та додатку до нього14.

Планування та звітність були предметом 
ви вчення державних архівів Вінницької, Волин-
ської, Запорізької, Херсонської, Чернівецької, 
Чер нігів ської областей (9 розробок)15.

Питання комплексних перевірок розглядалося 
лише двома держархівами: Херсонської та Сум-
ської областей. Ними надіслано три роботи про 
комплексні перевірки роботи архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад та здійснення 
контролю за службами діловодства, експертних 
ко місій та архівних підрозділів підприємств, ус-
танов, організацій архівними відділами рай держ-
адміністрацій та міських рад16.

Щодо підвищення кваліфікації працівників 
лише ЦДНТА України підготував дві інструкції – 
з організації і проведення короткотермінового 
се мінару та семінару-наради з представниками 
юри дичних осіб (2008, 2009 рр.)17.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного роз-
робив 15 інструкцій з різних питань охорони 
праці18.

Центральні та місцеві державні архіви значну 
увагу приділяють формуванню нАФ, зокрема, 
загальним питанням організації методичних та 
практичних заходів, спрямованим на систематич-
не поповнення НАФ цінними документами та ви-
лучення із його складу документів, що втратили 
свою суспільну значущість. Процесам фор му вання 
НАФ розглянуто у таких методичних розробках: 
присвячених критеріям відбору, описуванню та 
порядку передавання на державне збе рігання 
фотодокументів, фонодокументів (Держ архів За-
по різької області, 2007)19, порядку приймання на 
постійне зберігання доку ментів НАФ від ар хівних 
підрозділів установ, підприємств та ор ганізацій 
до Держархіву Хар ків ської області (2007)20; ре ко-
мендації щодо порядку та технології укладан ня 
списків № 1–3 юридичних та фізичних осіб – дже-
рел формування НАФ, а також тих, у дія льності 
яких не утворюються документи НАФ (Держархів 
Вінницької області, 2008)21; пам’ятки з ор ганізації 
приймання документів на державне зберігання 
(Держархів Донецької області, 2009)22; порядок 
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віднесення юридичних осіб до дже рел форму-
вання НАФ та укладання списків (Держ архів 
Чернівецької об ласті, 2009)23 тощо.

Питання організації експертизи цінності 
до кументів студіювали ЦДНТА України (2007), 
ЦДЕА України (2009), Держархів Харківської 
об ласті (2008)24. Держархів Донецької області 
підготував ме то дичні рекомендації з приймання
передавання документів до архіву виборчих 
документів ок ружних виборчих комісій з виборів 
народних депутатів України25.

Значну увагу в державних архівах приділено 
об ліку, який передбачає визначення основних 
оди ниць кількості, складу і стану документів 
у одиницях обліку та відображення їх в облікових 
документах. Майже кожний державний архів 
вивчав це питання і підготував відповідні нор-
мативно-методичні розробки. Так, центральні 
державні архіви (ЦДАМЛМ України, ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДНТА України) 
підготували їх 4, а місцеві – 1626.

Проблема забезпечення збереженості архів-
них документів – важлива функція архівів, що 
полягає у створенні, дотриманні оптимальних 
умов і режимів зберігання та організації за хо-
дів щодо зберігання документів із метою під-
тримання фізико-хімічних характеристик їх ньої 
матеріальної основи, забезпечення ціліс нос ті 
до кументальних комплексів і запобігання втра-
там документів. Державні архівні установи під-
го тували різні за видами 22 методичні розробки 
з цієї проблематики: інструкція, пам’ятка, ме-
тодичні рекомендації. Так, серед надісланих до 
ГЦНТІ АСД є: «Робоча інструкція з розшуку 
відсутніх справ за результатами перевіряння на-
яв ності та стану справ (документів)» (ЦДАВО 
Ук раїни, 2007)27, «Організація та проведення пе-
ре ві ряння наявності та стану документів (справ) : 
па м’ятка» (Держархів Запорізької області, 2007)28, 
«Ін струкція про порядок проведення огляду 
стану забезпечення збереженості документів На-
ці онального архівного фонду в архівних під роз-
ділах установ, підприємств та організацій» (Держ-
архів Харківської області, 2007)29, «Ме то дич ні 
рекомендації щодо розроблення Порядку дос тупу 
до приміщень і на територію архівних від ділів 
райдержадміністрацій, міських рад» (Держ архів 
Чернівецької області, 2009)30 то що. ЦДКФФА Ук-
раїни ім. Г. С. Пшеничного під го тував інструк цію 
про заходи щодо пожежної без пеки (2008)31.

Архівне описування та довідковий апарат ар-
хіву були предметом вивчення багатьох держав-
них архівних установ, адже це забезпечує кори-
стувачам доступ до документів НАФ. Держархів 

Черкаської області розробив робочу інструкцію 
щодо складання довідково-пошукового апарату до 
метричних книг та книг записів актів цивільного 
стану (2007)32, а Держархів Вінницької області – 
методичні вказівки з питань організації та здійс-
нення довідкової роботи в архівних відділах рай-
держ адміністрацій та міських рад (2009)33.

Одним з основних практичних завдань ар хі-
віс тів є підготовка описів – складової довідкового 
апа рату і розроблення методики їх складання. Так, 
Дер жархівом Полтавської об ласті підготовлено 
ме тодичні рекомендації що до порядку створен-
ня довідкового апарату до опи сів (2009)34, ре-
ко мен дації ЦДІАЛ України до створення схеми 
систематизації опису35.

Правилам, принципам, особливостям архів
ного описування різних груп документів архі-
вів присвячено низку нормативно-методичних 
роз ро бок: методичні рекомендації з описуван-
ня документів із паперовою основою на ката-
ложних картках; пам’ятка з опрацювання (сис-
те матизація, формування справ, описування) 
зі бран ня «До кументи Данила Скоропадського»; 
па м’ят ка з описування та атрибуції кириличних 
стародруків та рідкісних видань, що зберігають-
ся в ЦДАЗУ (Держархів Харківської області, 
ЦДІАК України, ЦДАЗУ)36.

Складовою довідкового апарату державних 
ар хі вів є реєстри, списки. Держархів Харківської 
об ласті підготував пам’ятку про створення ре-
єстру своїх архівних фондів меморіального ха-
рактеру і проведення суцільної перевірки на-
явності документів у зазначених фондах (2007); 
Держархів Вінницької області видав методичні 
рекомендації щодо складання та порядку оформ-
лення списків загиблих, постраждалих громадян 
від голодомору 1932–1933 рр., а також документів 
усної історії про українську трагедію 30-х рр. 
ХХ ст.37

Державні архіви приділяли увагу укладенню 
довідкового апарату до описів, між фон до во го ге-
о графічного покажчика до метричних книг куль-
тових установ різних конфесій, скла дан ня огляду 
архівного фонду державного ар хі ву та тематич-
ного огляду фондів окупаційного пе ріоду38.

Каталоги, картотеки, бази даних доповню-
ють та розширюють довідковий апарат архівів, 
тому підготовка методичних рекомендації щодо 
укладання їх є дуже важливою. ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного підготував методичні ре ко-
мендації з підготовки до видання анотованих ка-
та логів кінодокументів (2007), ЦДІАЛ Украї ни – 
ме тодичні рекомендації з підготовки каталога 
ру кописних карт ХVII–ХVIII ст. (2008)39.
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Входження України до єдиного світового ін-
фор маційного простору актуалізує проблему роз-
ширення доступу до документів НАФ як складо-
вої інформаційних ресурсів держави. Як свідчать 
підготовлені за 2007–2009 рр. нормативно-ме то-
дичні рекомендації, місцеві державні архіви вив-
чали проблему використання архівної ін фор
мації, користування документами НАФ України, 
зокрема, про основні напрями діяльності від ділу 
використання інформації документів, органі-
зацію роботи з електронними документами у чи-
тальному залі (ЦДАГО України, ЦДАМЛМ Ук-
раїни, Держархів Донецької області (2008)40.

Корис ними та змістовними є методичні роз роб-
ки (їх надійшло 5) від Держархівів Тер но пільської 
(2008) та Харківської (2007, 2008) об ластей щодо 
виконання запитів різної тематики установ, ор-
ганізацій, окремих громадян. 

Активною формою пропаганди архівних до ку-
ментів є експонування їх на виставках. ЦДАМЛМ 
України (2009) та державні архіви Сумської (2009), 
Харківської (2007) та Херсон ської (2007) областей 
підготували методичні роз робки про організацію 
виставкової роботи ар хіву та архівних відділів 
рай держадміністрацій і мі ських рад41.

Ефективним засобом поширення інформації 
є пуб лікаційна діяльність архівів. Ґрунтовними 
є ро боча інструкція «Публікація Довідника ві до-
мостей про місце зберігання документів з осо бо-
во го складу» (Держархіву Херсонської області) 
(2007), методичні рекомендації «Під готов ка до ви-
дан ня огляду документів осо бо вого походження 
жур наліста-краєзнавства Г. Т. Пет рова» (Держар-
хів Сум ської області, 2009).

Проблемам інформатизації та комп’юте ри-
зації архівної справи присвячено декілька робіт. 
Так, в інструкції Держархіву Харківської облас-
ті (2007) окреслено можливості застосування 
про грами Cardfile в науково-дослідній робо ті42, 
а в інст рукції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
нич ного (2008) розглянуто особливості ко рис ту-
вання персональним комп’ютером43. Створення 
ін формаційно-пошукових баз даних, експертиза 
цін ності електронних документів досліджували-
ся спів робітниками лише Держархіву Харківської 
об ласті (2007) та ЦДЕА України (2008)44.

Проблему бібліотечних фондів державних 
ар хівів (комплектування, облік, організація і по-
рядок проведення робіт із бібліотечним фондом, 
забезпечення збереженості) почали розробляти 
дер жавні архіви, зокрема, ЦДАМЛМ України 
(2008) та Держархів Хар ків ської області (2009)43.

Отже, державними ар хі вами України під-
го товлено методичні розроб ки, які за змістом 

(де які – багатоаспектні) роз по діляються та ким 
чином у тематичному рубри каторі: ор га ні за-
ція управління архівною справою та ді ло вод-
ст во – 80, формування НАФ – 15, об лік – 27, 
за безпечення збереженості – 22, архівне опи-
су вання та довідковий апарат архіву – 19, ко-
рис тування документами та використання ар-
хівної інформації – 26, інформатизація архівної 
справи – 5, бібліотечні фонди державних архівів – 
2. Ці статистичні відомості дають змогу виявити 
недостатньо розроблені теми нормативно-мето-
дич них розробок із деяких напрямів роботи дер-
жав них архівних установ.

У цілому, аналізуючи отримані методичні роз-
робки, доходимо висновку, що далеко не всі вони 
відповідають вимогам оформлення таких видань. 
Вони повинні мати у своєму складі: наз ву, ано-
тацію, відомості про укладачів, при зна чення 
роботи, загальні положення (вступ), ос нов ні 
розділи, список використаної літератури, а у ра зі 
необхідності – додатки. Назва методичної розроб-
ки повинна бути інформативною і повністю від-
бивати її зміст, підзаголовок – вказувати на її вид. 
У анотації стисло повинен передавати ся зміст, 
формулюватися мета, вказуватися цінність роз-
робки, надаватися рекомендації щодо її зас то-
сування. У вступі методичного посібника слід 
коротко висвітити досвід роботи з цього пи тан-
ня, проаналізувати нормативно-методичні до ку-
менти і літературу з даної проблеми та об ґрун-
ту вати запропоновану методику роботи, мету та 
зав дання посібника46.

У певній кількості видань, які надійшли до 
ДІФ, не дотримано основних вимог щодо їх 
струк тури, оформлення, наявності анотацій і на-
віть вступу (або загальних положень). Дея кі ме-
то дичні розробки не мають суцільної ну ме рації 
сто рінок. На жаль, лише кілька видань від по-
ві дають зазначеним вище вимогам: розроб ки 
ЦДНТА України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
ничного, державних архівів Харківської, Херсон-
ської, Чернівецької і Чернігівської областей.

За актуальністю, змістом та рівнем підготовки 
надіслані нормативно-методичні розробки є різ-
ними. Так, є видання, які стали лауреатами премії 
імені В. Веретенникова47.

У цілому, більшість методичних розробок ба-
зу ється на загальних принципах і вимогах щодо 
організації діяльності державних ар хі вів та дос-
віді роботи конкретної архівної ус та нови.

Серед надісланих нормативно-методичних 
роз робок Держархівом Херсонської області бу ли 
календарі знаменних дат і подій48, які не від по ві-
дають жанру методичних розробок.
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Таким чином, проаналізувавши нормативно-
ме тодичні розробки, надіслані до ДІФ ГЦНТІ 
АСД, слід відзначити:

– потрібно дотримуватися єдиних вимог до під-
го товки та структури, оформлення їх; підвищити 
рі вень комп’ютерної та бібліографічної гра мот-
ності укладачів;

– при плануванні тематики нормативно-мето-
дич них розробок державних архівних установ 
особ ливу увагу треба звернути на ті напряки дія-
льності, які недостатньо або зовсім не вивчались;

– якщо співробітникам державних архівів не 
ви стачає досвіду роботи у підготовці, оформ лен-
ні нормативно-методичних розробок, бажа но ор-
ганізовувати для них семінари, курси підвищення 
кваліфікації;

– з метою обміну досвідом та підвищення 
рів ня нор мативно-методичних розробок було 
б доб ре ви став ляти їх на веб-сайтах державних 
ар хівних ус танов, бо сутність методичної роботи 
по лягає у то му, щоб розробляти й удосконалюва-
ти архівні тех нології та впроваджувати у практи-
ку результа ти наукових досліджень.
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Делеган Михайло
джерельнА бАЗА сучАсної урбАністики: 

перспективи дослідження міських поселень ЗАкАрпАття 
(нотатки з XVII міжнародної конференції в ніредьгазі, угорська республіка).

На запрошення керівництва угорського архі-
ву директор Держархіву Закарпатської об ласті 
М. В. Делеган та його заступник О. Й. Ку та-
ші 23–24 вересня 2010 р. взяли участь у роботі 
XVII Міжнародної конференції Саболч-Сатмар-
Березького комітатського архіву Угорської Рес-
публіки (м. Ніредьгаза), що проходила в рамках 
архівних днів у приміщенні комітатського уп рав-
ління. У її роботі взяли участь нау ковці, ар хі вісти, 
працівники музеїв, бібліотек Угор щини та колеги-
архівісти із Румунії, Словаччини й України.

Перед початком конференції членів іноземних 
делегацій – Румунії, Словаччини і Ук раїни прий-
няв голова Загальних зборів Саболч-Сатмар-Бе-
резь кого комітату Оскар Шестак, який коротко 
оха рактеризував економічний стан і перспективи 
роз витку архівної справи комітату. Він же від-
крив конференцію вітальним словом. 

У ході обміну думками щодо стану і перс пек-
тив архівного будівництва в Румунії, Словаччині, 
Україні та Угорщині, виявилося, що у кожній 
із цих країн наявні спільні проблеми, пов’язані 
з де фі цитом площ для архівосховищ і належним 
фі нан суванням галузі тощо. О. Шестак ін фор-
му вав присутніх про нещодавнє рішення міс-
це вого самоуправління про виділення бу дів лі 
ко лишньої казарми у м. Ніредьгазі під ар хі во-
сховища комітатського архіву. З при ві тан ням до 
учасників конференції звер ну лася та кож мер міста 
Ніредьгази, віце-пре зидент Ра ди комітатських 
міст Чобої Заслоне, яка по ба жала їм успішної 
роботи. Доречно зазначити, що міське гос по дар-
ство Ніредьгази упродовж останніх ро ків поліп-
шилося: здійснено і продовжуються мас ш табні 
ремонтні роботи доріг, громадських об’єк тів, 
упорядковано і підтримуються у на леж ному ста-
ні пам’ятки культури, сквери, вулиці. Введено 
в дію кілька фонтанів тощо.

Цьогорічна конференція присвячувалася те мі 
роз витку міст. Значний інтерес в учасників кон-
фе ренції викликали доповіді Бачкаі Віри, про-
фе сора університету ім. Л. Етвеша (Будапешт, 
Угор щина) – «Історія міст початку першої по-
ло вини XXI ст.»; Радослава Рагача, директора 
Словацького народного архіву (Братислава, Сло-
ваччина) – «Міські установи та будівлі зво лен-
ських мешканців у ранній новій ері»; Лучіана 
Ку куета і Дудуша Лаурентіу Тібора, директора 
Са тумарського державного архіву і співробітника 
цього ж архіву (Сату Маре, Румунія) – «Іс то-
ричні джерела розвитку міста Сату Маре на-
при кінці XIX ст.»; Янковича Йожефа і Кевсегі 
Пе те ра, співробітників Інституту історіографії 
Угор ської академії наук – «Кішварда як куль-
тур ний центр (від середніх віків до початку 
XX ст.)» (Будапешт, Угорщина); Вароді Наталії, 
ви кладача Закарпатського угорського інституту 
ім. Ф. Ракоці ІІ (Берегове, Україна) – «Слідами 
па м’яток розвитку міс та Берегова»; Голомбош 
Шан дора, заступника директора Саболч-Сатмар-
Бе резь кого комітатського архіву – «Ніредьгаза 
у пе ріод дуалізму» та ін.

Темою нашого повідомлення був огляд до ку-
ментів Держархіву Закарпатської області з історії 
міста Ужгорода XVIII–XIX ст. Значний інтерес 
в учасників конференції викликали подані нами 
відомості про діяльність православної громади 
міста, що через суб’єктивні причини раніше за-
мовчувалися. Новою була також наша інформа-
ція про діяльність у м. Ужгороді грецьких купців 
та на яв ність у ньому архівних зібрань у зазначе-
ний історич ний період.

Колегам Саболч-Сатмар-Березького комітат-
сько го архіву нами передано в дар: шес ти томне 

© Делеган Михайло, 2010
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ви дання «Історії державної служби в Ук раїні», що 
нещодавно вийшло у світ за участі архіву; перший 
номер журналу «Архіви України» за 2010 р., у яко-
му вміщено, зокрема, статтю директора архіву 
«Державний архів За карпатської області: векто-
ри регіонального між народного співробітництва 
в 2009 році»; «Ис торию Мукачевского замка» 
(М. Делеган, А. Филиппов); буклет «Архівні си-
стеми», в яко му вміщено матеріали про наш архів 
під назвою «Прав диве минуле дає можливість 
формувати істинне майбутнє»; черговий, 18-й 
номер газети «Нова Колочава». Аналогічні по-
дарунки було вручено колегам-архівістам із Сло-
ваччини та Румунії, а також представникам ін-
ших комітатських ар хівів Угорщини.

Серед документів Саболч-Сатмар-Березького 
комітатського архіву нам вдалося вперше знайти 
у виданні німецького автора інформацію щодо 
писемної згадки про с. Загаття – 1350-й рік. До 
нинішнього часу вважалося, що першою пи-
семною згадкою про зазначене село є XV ст. Це 
важливе уточнення щодо дати заснування села – 
батьківщини славетного художника Адальберта 
Ерделі.

Виявлено низку нових документів та публіка-
цій щодо розвитку архівної справи, які стосую ть ся 
і Закарпаття. У зв’язку із зазначеним планується 
активно відзначити 150-річчя від дня народження 
та 80-річчя з дня смерті, які припадають на нас-

туп ний 2011 р., нині призабутого, але добре 
знаного у XIX – на поч. XX ст. архівіста краю 
і Угорщини Андраша Комаромі. Він, уродженець 
с. Пет рово Виноградівського району, зробив ва-
гомий внесок у розвиток архівної справи За-
карпаття та Угорщини.

Перед початком конференції від крито спільну 
тематичну виставку архівних документів, під-
готовлену архівістами Саболч-Сатмар-Березь-
кого комітатського архіву Угор щини і Державно-
го архіву Закарпатської області України. Також 
бу ло вручено відзнаки – грамоти кращим архівіс-
там комітатського архіву та ого лошено результа-
ти краєзнавчого гранту.

24 вересня конференція про дов жила свою 
роботу у м. Берегові на базі За карпатського 
угор ського інституту ім. Ф. Ра ко ці. Її учасників 
вітав за ступ ник го лови Закарпатської обласної 
ради В. І. Брен зо вич, який, зокрема, нагадав, 
що у сховищах держ архіву області зберігаються 
унікальні історичні першоджерела. Він визнав, 
що керівництву об ласті не вдалося вирішити 
проблему фі нан сування «Програми розвитку ар-
хів ної спра ви у За карпат ській області». У вис тупі-
при вітанні ди ректор Са болч-Сатмар-Березького 
ко мітат ського архіву Куйбушне Мечеї Єва 
відзначила важ ливість підписання двосторонньої 
угоди з Державним архівом Закарпатської області 
31 трав ня 2010 р. для подальшого розвитку спів-

Прийом у голови Загальних зборів Саболч-Сатмар-Березького комітату
 О. Шостака.
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ро бітництва. Згідно із за зна ченою угодою, як 
ві домо, передбачається під готовка спільного ви-
дання Привілейова ної гра моти 1836 р., що збе рі-
гається у Держархіві Закарпатської області, про 
надання права Бе резь кій жупі користуватися пе-
чаткою та інші конкретні спільні заходи.

Перед учасниками конференції з доповіддю 
«Минуле, сучасність та майбутнє інституту» 
ви ступив ректор Закарпатського угорського інс-
титуту імені Ф. Ракоці II Шоош Калман. Між 
Інститутом та Саболч-Сатмар-Березьким ко мі-
тат ським архівом було підписано угоду про спів-
робітництво.

Учасники конференції ознайомилися з Бе-
ре гівським підрозділом Державного архіву За-
кар пат ської області, музеєм Берегівщини та но-
во ство реними музеєм і архівом реформатської 
церк ви. Було підготовлено спе ціальну вистав-
ку фотодокументів із історії Держ архіву Закар-
патської області. Її матеріали розміщено та кож 
на веб-сайті Саболч-Сатмар-Березького ко мі тат-
ського архіву.

Конференція і всі заходи в її межах угорськи-
ми колегами-архівістами проведено за рахунок 
угор ського Національного культурного фонду, 
міс цевого комітатського і міського самоуправлінь 
та підтримки спонсорів-підприємців.

Директор Держ ар хіву Закарпатської області 
об го ворив питання перспектив співробітницт-
ва з ди ректором Словацького народного архіву 
(Бра тислава) Радославом Рагачом, професором 
Інс титуту археографії Угорської академії наук, 
ко лишнім генеральним директором Угорського 
дер жавного архіву Ласло Гечені, директором 
до ку ментального центру і меморіалу Голокосту 
в Будапешті Ласло Горшані, директором Саболч-
Сатмар-Березького комітатського архіву Євою 

Ме чеї Куйбушне та директором Будапештського 
міського архіву Ласло Варгою. Із словацькими 
колегами заплановано низку спільних акцій на 
наступний 2011 р. Л. Гечені та Л. Горшані вия-
ви ли бажання відвідати Держархів Закарпат ської 
області з робочою метою у четвертому кварталі 
2010 р. Л. Варзі було нагадано про необхідність 
повного виконання угорською стороною статей 
двосторонньої угоди, терміни і умови яких во-
ни безпідставно порушують. Зазначимо, що 
у ре зуль таті своєчасного і якісного виконання 
до го вірних зобов’язань українською стороною 
у 2010 р. вийшов у світ анотований двомовний 
(ук раїнською і угорською мовами) перелік фон-
дів Держархіву Закарпатської області, що сто-
су ються історії Угорщини. Видання стало мож-
ли вим за повного фінансового забезпечення 
угор ських колег.

У перервах у роботі конференції директор 
Дер жархіву Закарпатської області дав інтерв’ю 
обласному радіо та радіо Ніредьгазького педа го-
гіч ного інституту. Міжнародне регіональне спів-
робітництво Держ архіву Закарпатської області 
здійс нюється планомірно, перспективно та ре-
зуль тативно.

Інформацію про спільне з Саболч-Сатмар-Бе-
резь ким комітатським архівом Угорщини про-
ве дення Міжнародної наукової конференції з іс-
торії розвитку міст заслухано і взято до відо ма 
на засіданні колегії Держархіву Закарпатської 
області 30 вересня 2010 р. Рекомендовано до 
кінця 2010 р. проаналізувати стан виконання дво-
сторонніх міжнародних угод архіву та вивчити 
можливість і внести відповідні пропозиції щодо 
подальшого розвитку зазначеного напряму діяль-
ності в умовах кризи.
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