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Р о з д і л  1

АрхівнА  спрАвА:  історія  тА  сучАсність

©  Ольга Волкотруб, 2013

уДК 930.25(73)“1940/2002”

ольга волкотруб

пуБЛіКАЦіЇ З пИтАнь оЦінКИ тА віДБору ДоКумЕнтів 
ДЛя АрхівноГо ЗБЕріГАння у сША нА сторінКАх ЖурнАЛу

«THE AMERICAN ARCHIVIST» (1940–2002 рр.)

Зроблено огляд публікацій зарубіжних архівістів і вчених, уміщених на сторінках журналу «The American 
Archivist» у 1940–2002 рр., щодо оцінки та відбору документів для архівного зберігання.

Ключові слова: «The American Archivist», Товариство американських архівістів, Теодор Р. Шелленберг, 
Національний архів сША, оцінка документів.

Основною функцією архівних установ, без 
якої неможливо здійснити відбір документів 
для постійного зберігання та вилучення тих, що 
втратили цінність, є експертиза цінності доку-
ментів (в американській архівній термінології – 
the appraisal of documents – оцінка документів).

За визначенням, вміщеним на сайті Товариства 
американських архівістів (далі – ТАА), оцінка 
документів – це теорія, методи, політика та про-
цедури, які застосовуються для ідентифікації, 
оцінювання, придбання та автентифікації доку-
ментів у всіх формах, що мають довгострокову 
цінність для утворювачів документів, інституцій, 
дослідників та суспільства. Оцінка передбачає 
розуміння того, що робить документи автентич-
ними, корисними для інституцій, окремих осіб, 
юридичних і фінансових органів та інших учас-
ників1.

у світовій архівній практиці оцінка докумен-
тів є відносно пізнім явищем, хоча відбір доку-
ментів для зберігання практикувався зберігачами 
документів ще відтоді, відколи з’явилися перші 
архівосховища2.

у сполучених Штатах Америки перші спроби 
регламентувати відбір документів федерального 
рівня для архівного зберігання були здійснені в 
останній чверті XIX ст. Конгресом сША. 1889 р. 
створили спеціальний комітет з відбору докумен-
тів, але чітких рекомендацій, які з них відбирати 
для відповідного зберігання, а які знищувати, ви-
роблено не було.

Науковий підхід до оцінки документів у 
сША бере відлік із 1930-х років, особливо з по-
явою Національного архіву сША (заснований 
у 1934 р., сучасна офіційна назва – The National 
Archives and Records Administration, NARA). 
Адміністрація архіву, яка підпорядковувалася 
Конгресу сША, була сформована таким чином, 

що поряд з її головою – Державним архівістом 
країни – ключовою інстанцією була Державна 
архівна рада, яка отримала право визначати ка-
тегорії документів, що повинні передаватися до 
Національного архіву, встановлювати правила 
передавання їх, надавати архівістам рекоменда-
ції щодо їхнього розміщення, зберігання та вико-
ристання, а також перевіряти описи документів, 
виділених для знищення3. Отримавши право ви-
значати, які документи дійсно потребують збере-
ження, фахівці розробили критерії оцінки доку-
ментів, методи управління документами і ввели 
поняття «життєвого циклу» документа. 1939 р. 
у Національному архіві був прийнятий Records 
Disposal Act (Акт про видалення документів), 
який надавав повноваження працівникам архіву 
приймати рішення про вилучення документів, 
що не мають історичної цінності і схвалив розро-
блення процедури знищення їх4. Проте, на думку 
Елізабет Шеперд (Elizabeth Shepherd), викладача 
з управління архівами Школи бібліотечної, ар-
хівної та інформаційної науки, «основа для кри-
теріїв оцінки була прагматичною і майже свідомо 
ігнорувала чинні архівні теорії»5.

Перші пропозиції щодо критеріїв оцінки до-
кументів були висловлені старшим співробіт-
ником відділу незалежних архівних агенств 
Національного архіву, першим секретарем 
(1936–1942) ТАА Філіпом К. бруксом (Philip 
Coolidge Brooks) (1906–1977). Виступаючи з про-
мовою на засіданні ТАА у 1940 р., він розглянув 
кілька важливих аспектів оцінки документів і за-
кликав архівістів до участі у процесі відбору у 
період створення їх або на перших етапах їхньо-
го життєвого циклу. Компетентний оцінювач, на 
його думку, повинен досконало вивчити історію 
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та функції установи, взаємозв’язки між докумен-
тами, загальні методи дослідження та цінність 
наявних їх груп для дослідників.

Філіп К. брукс також застерігав щодо рішення 
архівістів Великої британії використовувати до-
кументи для створення запасного фонду. На його 
думку, зберігачі мають планувати систематичне 
знищення непотрібних. Після описування доку-
ментів різного ступеня цінності – для установ-
утворювачів, для адміністративної історії та для 
історичних досліджень – він визначив класи до-
кументів, які повинні бути виключені з розгляду. 
Наприклад, ті з них, які зберігаються установа-
ми без наміру створити архівну колекцію, можна 
класифікувати як «не документи». Ним також за-
пропоновано розробити процедури, які б спрос-
тили процес оцінювання документів6.

На думку члена ТАА і колишнього члена Ради 
ТАА, почесного члена Міжнародної ради архі-
вів (МРА), фахівця Національного архіву (1940–
1980) Мейера х. Фішбейна (Meyer H. Fishbein) 
(очолював відділи: економічних ділових до-
кументів, оцінки документів, військових доку-
ментів), відбір документів за запропонованою 
Філіпом К. бруксом методикою став вдалим 
розв’язанням більшості проблем процесу оціню-
вання документів7.

Особливо гостро проблема оцінки документів 
постала у 1940-х рр., коли в період воєнних дій 
та мобілізації значно зросла їх кількість. у цей 
час більше уваги приділялось знищенню доку-
ментів, ніж їхньому збереженню. Значних втрат 
зазнали документи федерального рівня, відносно 
яких застосовувалася оперативна оцінка з метою 
звільнення від них приміщень8.

Порядок встановлення цінності документів 
федеральних установ сША визначався законом 
від 7 липня 1943 р. і базувався на застосуванні 
переліків видів документів із зазначенням стро-
ків зберігання, які розробляла кожна федеральна 
установа9.

стандарти оцінки було переглянуто під тис-
ком війни у 1944 р. Фахівець Національного 
архіву, згодом головний редактор журналу «The 
American Archivist» (1957–1959), Дж. Філіп бауер 
(Philip G. Bauer) говорив, що багато документів 
ймовірного і навіть вірогідного використання у 
сферах історії, політики, економіки та соціології 
будуть навмисне відібрані для знищення, і ар-
хівіст має бути готовий до їхнього санаційного 
знищення. Розглянувши різні групи документів 
(виконавчі, фінансові, медичні, особові, наукові 
та законодавчі), він вважав, наприклад, що фі-
нансові книги підприємств повинні зберігатись, 
а документи, що стосуються працівників, мають 

бути знищені. Його погляди критикував фахі-
вець Національного архіву (1936–1968), член 
Ради ТАА (1959–1963), віце-президент (1968–
1969), президент ТАА (1969–1970), консуль-
тант бібліотеки рукописів та архівів Єльського 
університету (1968–1975) Герман Кан (Herman 
Kahn), який вважав архіви установами культур-
ними, а не фінансовими10.

Проблеми визначення критеріїв відбору доку-
ментів для архівного зберігання та вилучення тих, 
що не мають цінності, для подальшого знищен-
ня постійно перебували у центрі уваги архівіс-
тів сША впродовж 1950–1960-х рр. Теоретичні 
засади здійснення цих процесів базувалися на 
працях англійського архівознавця сера Гіларі 
Дженкінсона (Sir Hilary Jenkinson) (1882–1961) та 
американського вченого Теодора Р. Шелленберга 
(Theodore Roosevelt Schellenberg) (1903–1970). 
Їхні погляди на організацію оцінювання та відбір 
документів для архівного зберігання домінували 
в сША, Канаді, Великій британії, Австралії аж 
до середини 1990-х рр.11

Праці Теодора Р. Шелленберга «Modern 
Archives: Principles and Technigues» («сучасні 
архіви: принципи і методи роботи») (1956), «The 
Appraisal of Modern Publik Records» («Оцінка 
сучасної управлінської документації») (1956), 
«Management of Archives» («управління архіва-
ми») (1965) стали визначальними для американ-
ської архівної науки. Розроблені ним стандарти 
на оцінку документів, які базуються на європей-
ському архівознавчому досвіді, в основному ви-
значають систему оцінки у Національному архіві 
й нині. На думку л. левченко, концепція Теодора 
Р. Шелленберга щодо первинної та вторинної 
цінності документів, виокремлення у останній 
доказової та інформаційної цінності стала визна-
чальною на подальші роки не лише для експерти-
зи традиційних, а й документів на інших носіях12.

З часом зміни у суспільстві, «інформаційна ре-
волюція», які спричинили значне збільшення об-
сягів документів, виникнення нових видів і типів 
їх, а також ускладнення запитів дослідників зму-
шували архівістів періодично переглядати свої 
підходи та методологію оцінювання документів.

Вагомим внеском у розроблення проблем 
оцінки документів та підготовку архівістів став 
випущений ТАА у 1977 р. (у серії базових під-
ручників) посібник «Archives & Manuscripts: 
Appraisal & Accessioning» («Архіви та рукописи: 
оцінка та придбання»). Його автор – Мейнард 
Дж. брічфорд (Maynard J. Brichford), архівіст 
Державного архіву штату іллінойс (1956–1959), 
член Ради (1965–1969) та президент ТАА (1979–
1980). у посібнику: подано характеристики доку-
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ментів за віком, обсягом, формою, функціональ-
ними, доказовими та інформаційними ознаками; 
визначено їхню дослідницьку та архівну цін-
ність; викладено вимоги до оцінювачів та техні-
ки оцінки тощо 13.

Особливої актуальності проблема оцінки до-
кументів набула з розвитком електронно-обчис-
лювальної техніки та застосуванням в архівах 
електронної системи обліку, оскільки нестабіль-
ність носіїв та залежність від характеру електро-
нних записів вимагала нагального вирішення пи-
тання14.

Протягом останнього десятиліття в сША та 
Канаді проведено кілька фундаментальних до-
сліджень, присвячених проблемі оцінки та від-
бору документів. Так, 2004 р. з’явилася книга 
барбари Крейг (Barbara L. Craig), професора 
університету Торонто (Канада), одного з редак-
торів журналу «The American Archivist» (з 1995) 
під назвою «Archival Appraisal: Theory and 
Practice» («Архівна оцінка: теорія та практика»). 
у книзі подано інформацію про найновіші мето-
дики оцінки документів, а також описано проце-
си їх планованого придбання, політику придбан-
ня, процедури збирання, критерії оцінювання. До 
книги включено глосарій термінів із поясненням 
їхніх значень15.

у 2005 р. ТАА видало книгу Френка болса 
(Frank Boles), архівіста бібліотеки бентлі Мічи-
ганського університету, відповідального за оці-
нювання та комплектування університетських 
архівів, «Selecting and Appraising Archives and 
Manuscripts (Archival Fundamentals Series II») 
(Відбір та оцінка архівів і рукописів («Архівна 
фундаментальна серія іі»). Його називали «клю-
човим гравцем» у тривалих дискусіях стосовно 
архівної оцінки. Ця книга привнесла нове у ба-
гаторічні дебати. В ній автор зробив огляд різних 
теорій оцінки документів, а також подав свої на-
станови щодо цього16.

Оскільки організація оцінки документів стала 
однією з центральних тем архівних публікацій, 
багато вчених та архівістів-практиків не лише 
сША, а й Канади, Німеччини, Норвегії висвіт-
лювали це питання у статтях, уміщених на сто-
рінках «The American Archivist».

За часом першою публікацією (1942) у жур-
налі, яка висвітлювала досвід архівів штату 
іллінойс щодо встановлення цінності докумен-
тів, була стаття Державного архівіста штату 
іллі нойс (1922–1957) Маргарет Кросс Нортон 
(Marga ret Cross Norton) «Establishing priorities for 
State records: Illinois Experience» («Встановлення 
цінності для державних документів: досвід шта-
ту іллінойс»)17. Документи, прийняті на зберіган-

ня до архівів, поділялися авторкою на документи 
«первинної» та «вторинної» цінності. До першої 
групи (яка за надзвичайних обставин має пріо-
ритет щодо збереженості) віднесені документи, 
що встановлюють право на громадянство або 
власність держави чи окремих осіб, включаючи 
дозволи на підприємництво; документи на зем-
лю, що спочатку була власністю держави, а по-
тім продана фізичним особам, державні патенти; 
декрети та акти на нерухомість, що знаходяться 
у власності держави (дозволи на діяльність при-
ватних підприємств; реєстри ліцензованої ді-
яльності, видані державою; судові документи; 
звіти державних установ); історичні документи, 
що мають моральну цінність для суспільства 
(колишні та чинні конституції, прийняті закони, 
акти права власності); документи, що вже не ви-
користовуються, зокрема рукописні, створені до 
1890 р. (до початку використання друкарських 
машинок); документи віком понад 50 років, що 
мають історичну цінність18. 

стосовно другої групи (поточні документи) 
Маргарет К. Нортон зазначає, що існує низка 
проблем, які архіви ще досі не вирішили, а саме: 
архіви не приймають на збереження документи 
віком до 3 років, а документи віком до 10 років 
приймаються тільки у випадку, якщо вони вже 
вийшли з обігу; при вирішенні питання, які зі 
схожих комплектів документів приймати на збе-
рігання, потрібно визначити їх доказову цінність; 
історичне значення документа проти юридично-
го: історичні документи мають більше значення, 
юридичні залишаються прерогативою юристів; 
друковані документи, особливо звіти, є на межі 
архівних та неархівних документів (в іллінойсі 
друковані державні документи не приймаються 
архівами, їх зберігає Департамент документів 
Державної бібліотеки іллінойса); кореспонден-
ція – це наймасивніша частина документів, ре-
комендованих до передавання в архіви, їх від-
бирають за принципом важливості та доказової 
цінності; архівний департамент іллінойса від-
мовляє у прийнятті фінансових документів19. 
Порушені Маргарет К. Нортон проблеми були 
вкрай важливими ще й з огляду на воєнний час, 
коли гостро постало питання щодо можливої ева-
куації державних документів.

1959 р. у журналі було опубліковано допо-
відь Теодора Р. Шелленберга, який на той час 
обіймав посаду помічника Архівіста сША у 
Національному архіві, «The Future of the Archival 
Profession»20 («Майбутнє архівної професії»), 
виголошену ним на щорічній зустрічі ТАА, що 
відбулася 18 серпня 1958 р у м. солт-лейк сіті 
(штат Юта). Висвітлюючи нагальні проблеми ар-
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хівної галузі, автор торкнувся відбору докумен-
тів, який ускладнився через значне збільшення їх 
масивів. На його думку, проблема обсягу є осно-
вним фактором, що визначає методи та політику, 
які має застосовувати архівіст при відборі.

у 1985 р. викладач Школи бібліотекарів 
університету Південної Міссісіпі, керівник про-
екту «Mississippi Newspaper Preservation Project» 
Джулія Янг Маркс (Julia Young Marks) уклала 
спеціально для журналу анотований бібліогра-
фічний покажчик праць з питання оцінки до-
кументів «Compiler Annotated Bibliography on 
Appraisal»21, до якого увійшли опубліковані мо-
нографії та статті, доповіді працівників архі-
восховищ та комітетів, а також не оприлюднені 
документи з питань інтелектуальної оцінки ар-
хівних та рукописних матеріалів. Термін «оцінка 
документів» має багато визначень, тому ця бі-
бліографічна праця вміщує також твори з таких 
тем, як політика відбору та придбання, а також і 
з більш традиційних методів. Автором залучені 
також розвідки, що відображають не лише теоре-
тичні дослідження, а й практичне застосування 
теорії оцінки. Підхід до оцінювання документів 
у цих дослідженнях, на думку укладача, був, зде-
більшого, методологічний та практичний.

Про стан оцінки документів, у тому числі 
машиночитаних, у Національному архіві сША 
йдеться у статтях Мейєра х. Фішбейна. у стат-
ті «A Viewpoint on the Appraisal of National 
Records»22 («Погляд на оцінку у Національному 
архіві») автор, підкреслюючи постійний вплив 
нових тенденцій та вимог щодо оцінки доку-
ментів, презентував огляд розвитку практик оці-
нювання і критеріїв у Національному архіві та 
відзначив серйозний вплив комп’ютеризованого 
документообігу на процес оцінювання. Мейєр 
х. Фішбейн узагальнив найважливіші праці з 
оцінки документів, включаючи праці Дж. Філіпа 
бауера, Філіпа К. брукса, Теодора Р. Шелленберга 
та Пола льюінсона (Paul Lewinson), та виокре-
мив кваліфікації та функції відповідальних оці-
нювачів. Він розглянув заходи, проведені ТАА, 
яке також шукало шляхи управління науковими 
документами, що швидко накопичувались і були 
малозрозумілими нефахівцям. Національний ар-
хів сША ініціював перший з проектів досліджен-
ня наукових, патентних документів та технічних 
публікацій. інтерес до історії наук та вплив тех-
нологічних змін на суспільство значно зростав, а 
тому архівісти тепер мали дбати про збереження 
цих джерел для дослідників, як це вони робили 
раніше з іншими документами.

В іншій його статті «Appraising Information 
in Machine-Language Form»23 («Оцінка інфор-

мації на машиночитаних формах») йдеться про 
початок роботи у Національному архіві сША з 
оцінювання документів у електронному форма-
ті. Автор зауважив, що коли кілька економістів 
вперше звернулися до Національного архіву з 
метою збереження документів у машиночитаній 
формі (до того ж, вони в такій формі уже почали 
зберігатися федеральними агенціями), співробіт-
ники архіву були змушені навчатись оцінюванню 
даних в електронному форматі. 

Критерії відбору та оцінку документів у 
Національному архіві сША розглянула у стат-
ті «Imponderable Matters: The Influence of New 
Trends in History on Appraisal at the National 
Archives» («Невловимі питання: вплив нових 
тенденцій історії на оцінку в Національному 
архіві») архівіст відділу текстових докумен-
тів у цьому архіві Елізабет локвуд (Elizabeth 
Lockwood)24. Вона проаналізувала критерії від-
бору та оцінку документів у ньому. На її думку, 
на відміну від багатьох архівних установ нижчо-
го рівня, Національний архів не має уніфікованої 
політики приймання та збереження документів. 
Персонал користується теоретичними настано-
вами Теодора Р. Шелленберга, визначаючи цін-
ність документів за доказовими та інформацій-
ними критеріями. Доказова цінність відноситься 
до інформації в документі, що забезпечує «до-
казовість» організації та функцій агенції, що їх 
створила. багато хто з архівістів Національного 
архіву вважає, що їхнім основним завданням є 
збереження документів, які містять інформацію 
про мету, політику та створення установ феде-
рального уряду, а саме документів з доказовою 
цінністю про діяльність верхніх щаблів адміні-
стративної ієрархії.

Елізабет локвуд зауважила, що значне зрос-
тання кількості електронних документів зміни-
ло традиційні критерії оцінки, запропоновані 
Теодором Р. Шелленбергом, оскільки вони зде-
більшого складаються з інформаційних даних. 
у сфері електронних документів «корисність» 
та «важливість» стали основними факторами 
оцінки.

Авторка вважає, що загальні настанови 
Теодора Р. Шелленберга, Дж. Філіпа бауера, 
Мейнарда брічфорда, леонарда Раппорта та ін-
ших архівних теоретиків є корисними у створен-
ні певних концептуальних рамок. Визначаючи 
спочатку доказову цінність, потім інформаційну, 
оцінювачі Національного архіву сША створи-
ли ієрархію цінності, за якою документи уряду 
набули найважливішого значення. Документи 
нижчих за рівнем установ та продуковані пра-
цівниками уряду відбирались з огляду на вплив 
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їх на здійснення політики на вищому рівні, а та-
кож на відображення ними життя суспільства. 
Зрозуміло, що дотримання принципів цінності 
документів покладають на архівістів велику від-
повідальність.

Елізабет локвуд розповіла, як проводилося 
оцінювання документів у Національному архіві 
сША у 1990 р. 15 фахівців оцінювали докумен-
ти 123 федеральних установ. Зазвичай, це були 
фахівці з історії Америки, кожний з них мав спе-
ціалізацію та інтереси в галузі історії, що могли 
співпадати або не співпадати зі сферою діяльнос-
ті установи, документи якої він оцінював. Вони 
були також обізнаними в різних сферах історії та 
відслідковували останні тенденції і події. хоча 
архівісти часто радилися один з одним з приводу 
оцінювання документів певної сфери (в якій вони 
менш компетентні), але не існувало формально-
го механізму обміну інформацією, тому велися 
розмови про організацію командного підходу до 
оцінки, однак він поки що застосовувався рідко 
і неофіційно. На думку дослідниці, існує багато 
шляхів, які Національний архів сША, інші уста-
нови та історичні товариства мають розробляти, 
щоб досягти впевненості, що колекції і фонди бу-
дуть мати практичне та культурне значення для 
наступних поколінь дослідників.

Нову модель оцінки документів запропонува-
ли Френк болс та Джулія Янг Маркс (Julia Young 
Marks) у статті «Exploring the Black Box: The 
Appraisal of University Administrative Records»25 
(«Дослідження Чорного ящика: оцінка універси-
тетських адміністративних документів»). Вони 
розглянули передумови розвитку архівної спра-
ви, з яких Теодор Р. Шелленберг вивів механізми 
для оцінювання сучасних документів, та визна-
чили проблеми, які виникають при широкому ви-
користанні його підходу. На їхню думку, хоч оцін-
ка документів і вважається основною функцією 
архівів, вона є комплексним процесом, який ще 
недостатньо вивчений. Як альтернативу дослід-
ники запропонували розроблену ними модель 
під назвою «Чорний ящик». Вона складається з 
елементів, що мають враховуватись при оціню-
ванні документів. Це – три взаємопов’язаних ка-
тегорії: інформаційна цінність; витрати на при-
ймання, зберігання, опрацювання, реставрацію 
документів; дотримання чинних рекомендацій 
при оцінюванні. Оскільки тут розглядається про-
блема оцінки адміністративних документів уні-
верситетів, запропонована ними модель стала ще 
одним кроком на шляху до створення більш сис-
темного оцінювання документів.

у 1987 р. працівники архіву Публічної бі-
бліотеки Нью-Йорку брали участь у польових 

випробуваннях моделі оцінювання документів 
«Чорний ящик», розробленої Френком болсом 
та Джулією М. Янг. Один із учасників їх Роберт 
сінк (Robert Sink), архівіст Публічної бібліоте-
ки Нью-Йорку, директор архівної освітньої про-
грами в Школі бібліотечної освіти (університет 
Колумбії), у статті «Appraisal: The Process of 
Choice»26 («Оцінка: процес вибору»), базуючись 
на власному досвіді, оцінив модель Ф. болса та 
Дж. М. Янг через призму таксономічних функ-
цій, висвітлив її корисність у підготовці архівіс-
тів та внесок у подальший розвиток практики 
оцінювання документів. Аналізуючи й інші роз-
робки, такі як спільні проекти оцінювання доку-
ментів та стратегії документацій, Роберт сінк за-
кликав архівістів до обміну думками про оцінку 
документів.

старший архівіст Норвезького національного 
архіву в м. Осло Оле Колсруд (Ole Kolsrud) дослі-
див архівні теорії та практики Англії, Німеччини, 
сполучених Штатів, Норвегії, країн східної 
Європи стосовно оцінки документів у світлі ав-
томатизації, теорії ринкової вартості та демокра-
тизації у статті «The Evolution of Basic Appraisal 
Principles – Some Comparative Observations»27 
(«Еволюція базових принципів оцінки – Деякі 
порівняльні спостереження»). Автор констату-
вав, що значне збільшення обсягу документів 
після Першої світової війни призвело до пере-
гляду ролі архівіста при оцінці документів, який 
мав протилежні напрямки, зокрема, серед англій-
ських та німецьких архівістів. Німецький архі-
віст завжди обирав збереження над руйнуван-
ням, а англійський – завжди прагнув визначити 
походження документа перед прийняттям рішен-
ня щодо його збереження. 

Майкл А. луцкер (Michael A. Lutzker), про-
фесор історії університету Нью-Йорка, директор 
програми архівного управління та історичного 
редагування, у статті «Max Weber and the Analysis 
of Modern Bureaucratic Organization: Notes Toward 
a Theory of Appraisal»28 («Макс Вебер та аналіз 
сучасної бюрократичної організації: нотатки про 
теорію оцінки») проаналізував тенденції функці-
онування сучасних бюрократичних організацій 
та визначення цінності їхніх документів через 
призму поглядів Макса Вебера (Max Weber)* на 
адміністративне прийняття рішень. Він також 
описав інші праці Макса Вебера, присвячені 
«людським відносинам», конфліктну модель ор-
ганізаційної поведінки та інституційні приклади 

* Макс Вебер (Max Weber) (1864–1920), німецький 
соціолог, філософ, політичний економіст; вважається од-
ним із основоположників соціологічної науки.
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і закликав архівістів при оцінці документів бути 
більш уважними до внутрішньої динаміки орга-
нізації та її впливу на процес документообігу.

Різні складові походження сучасної теорії 
оцінки документів та їхній вплив на питання, що 
є актуальними в нинішній час, розглянула дирек-
тор і викладач архівної науки Архівної школи в 
Марбурзі (Німеччина), член Комісії з питань про-
грамного управління МРА Анжеліка харіц Менне 
(Angelika Haritz Menne) у досліджені «Appraisal 
or Documentation: Can We Appraise Archives by 
Selecting Content?»29 («Оцінювання чи документу-
вання: чи можемо ми оцінювати архіви, обираючи 
за змістом?»). Вона описала вплив, який веберів-
ська (Max Weber) бюрократія на початку XX ст. 
мала на архівні принципи, дослідила зв’язки з 
теоріями, які передували Другій світовій війні і 
були основою для праць Теодора Р. Шелленберга. 
Дослідниця показала, як архівні теорії та дебати 
були перекриті політичними наслідками конфрон-
тації холодної війни до часу падіння берлінської 
стіни та «залізної завіси», зазначивши, що архіви 
ще з тих часів були готові взяти на себе роль «вікон 
урядів». Для забезпечення прозорості прийняття 
своїх рішень, на її думку, архіви мають уточнити 
власні механізми та методи. Архівістами обгово-
рюються різні методи, такі як стратегія докумен-
тації та стратегія придбання в контексті їх впливу 
на повсякденну роботу.

Праці, присвячені проблемі оцінки переви-
даних колекцій або передрукованих рукописів, 
оглянуто у статті архівіста скриппсівського океа-
нографічного інституту (університет Каліфорнії) 
Дебори Козорт Дей (Deborah Cozort Day) 
«Appraisal Guidelines for Reprint Collections»30 
(«Правила з оцінки перевиданих колекцій»). 
Вона зазначила, що перевидані колекції та ве-
ликі серії передрукованих рукописів також під-
лягають оцінюванню. На її переконання, пере-
друки мають оцінюватись особливо ретельно. 
Архівісти повинні виявляти та вилучати з колек-
цій матеріали, які не є унікальними та не мають 
цінності для дослідника.

Аналіз літератури, що стосується ролі оцін-
ки документів при прийнятті рішення про їхнє 
збереження, подав Тайлер О. уолтерс (Tyler 
O. Walters), тимчасовий голова Відділу спеці-
альних колекцій, завідувач архіву бібліотеки 
університету штату Айова, голова секції збері-
гання документів ТАА у статті «Contemporary 
Archival Appraisal Methods and Preservation 
Decision-Making»31 («сучасні методи оцінки та 
процес прийняття рішення про збереження»). 
Автор розглянув деякі сучасні моделі оцінки до-
кументів, які використовують фахівці при відборі 

документів для збереження, і описав інновації у 
створенні механізмів здійснення оцінювання. Він 
припустив, що архівісти не мають перейматися 
механізмами відбору, вони, передусім, повинні 
зосередитися на визначенні цінності документів, 
щоб раціоналізувати відбір їх для збереження.

Директор відділу розміщення документів 
Національного архіву Канади, відповідальний за 
оцінку документів уряду Канади, почесний член 
ТАА Террі Кук (Terry Cook) у статті «Building 
an Archives: Appraisal Theory for Architectural 
Records»32 («будуючи архіви: Теорія оцінки для 
архітектурних документів») розглянув проблеми, 
які виникають при оцінюванні документів архі-
тектурної тематики. Оцінка їх, на думку вчено-
го, ускладнюється наявністю багатьох чинників 
та функцій архітектури: які будівлі, які архітек-
тори, інші соціальні, економічні та політичні 
впливи, та яка інтерпретація архітектури мають 
бути задокументованими? беручи до уваги всі ці 
питання, а також швидкий темп зростання ма-
сиву сучасних документів, автор зробив висно-
вок, що традиційний підхід до питання оцінки, 
який базується на минулій та майбутній цінності 
документів для дослідників, не є дієвим. Він за-
пропонував нову стратегію оцінювання, а саме: 
макрооцінку та відбір документів, які стосують-
ся функцій, діяльності утворювачів. Розуміння 
документів у загальному контексті, який надає 
макрооцінка, забезпечить повноту документних 
комплексів, а також вимагатиме від архівіста 
бути активно залученим до процесу визначення, 
які документи треба зберегти, а не лише пасивно 
оцінювати та відбирати документи, які і так вже 
«пробили» собі шлях до архівосховища. 

Визначення функціональної цінності до-
кументів американських бізнесових фірм тор-
кнувся Френсіс К. блоуін-молодший (Francis 
X. Blouin Jr.), директор історичної бібліотеки 
бентлі (університет Мічігана) у статті «A New 
Perspective on the Appraisal of Business Records: A 
Review»33 («Нові можливості в оцінці бізнес-до-
кументів: огляд»). Автор розповів про структур-
ну еволюцію американських бізнес-фірм та роз-
глянув супутні зміни у створенні і використанні 
документів. Визначення функціональної ціннос-
ті документів є більше аналітичним, ніж чисто 
описовим механізмом у сучасній складній кор-
порації. Ф. К. блоуін стверджував, що розумін-
ня етапів корпоративного розвитку має важливе 
значення при визначенні природи документа та 
прийнятті рішення про його збереження. 

Френк болс (Frank Boles) презентував роз-
роблений ним проект використання методу ста-
тистичного відбору при оцінюванні документів 
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у статті «Sampling in Archives»34 («Відбір в ар-
хівах»). Автор проінформував про позитивні ре-
зультати застосування цього проекту та наполіг 
на його праві на існування в архівах порівняно з 
простим випадковим відбором. 

Аналізу політичних, організаційних та ар-
хівних чинників, що впливають на контекст, на-
повнення та збирання документів законодавчих 
органів держави, присвятив статтю голова сек-
ції інформації та послуг читачам відділу руко-
писів бібліотеки Конгресу сША Пол і. Честнат 
(Paul I. Chestnut) «Appraising the Papers of State 
Legislators»35 («Оцінка документів законодавчих 
органів держави»). у ній він детально описав 
функції, зміст, можливу дослідницьку цінність 
різних категорій документів, створених законо-
давцями та акцентував увагу на тому, що оці-
нювання цих документів починається із визна-
чення інституційної політики і стратегій відбору 
та продовжується після передавання документів 
для архівного зберігання.

Питання оцінки машиночитаних документів 
розглянув Чарльз М. Доллар (Charles M. Dollar), 
директор відділу машиночитаних документів 
Національного архіву сША, у статті «Appraising 
Machine-Readable Records»)36 («Оцінка машино-
читаних документів»). Автор пояснив послідов-
ність рішень, розроблених Національним архі-
вом сША у 1978 р., згідно з якими оцінюються 
машиночитані документи. Це, по-перше, техніч-
ні рішення: наявність відповідної технічної до-
кументації, читабельність записів та, по-друге, 
архівні рішення: дослідницька цінність докумен-
тів (у тому числі рівень агрегації, зв’язковий по-
тенціал, важливість предмета), перевірка даних, 
класифікація, вартість забезпечення доступу та 
збереження. Він прокоментував наслідки вико-
ристання мікрокомп’ютерів і систем управління 
базами даних та наслідки високої вартості управ-
ління машиночитаними записами.

Досвідом проведення повторної оцінки колек-
ції документів одного із найстаріших навчаль-
них закладів сША – університету Цинциннаті 
(штат Огайо) поділився спеціаліст із управлін-
ня документами Гарвардського університету, 
колишній фахівець з управління документами 
університету Цинциннаті (1979–1981) Ричард 
л. хаас (Richard L. Haas) у праці «Collection 
Reappraisal: The Experience at the University of 
Cincinnati»37 («Переоцінка колекцій: досвід уні-
верситету Цинциннаті»). у ній описано відповід-
ний проект. Колекцію було переоцінено з ураху-
ванням її використання, історичної цінності для 
університету, законодавчих вимог та фінансових 
реалій. 

Здійснювати пошуки альтернативи тради-
ційним практикам закликав у статті «Archival 
Choices: Managing the Historical Record in an Age 
of Abundance»38 («Архівний вибір: управлін-
ня історичними документами у вік достатку») 
Джеральд Ф. хем (Gerald F. Ham), державний ар-
хівіст та керівник відділу архівів і манускриптів 
Державного історичного товариства Вісконсіну 
(з 1964), голова Комітету державних і місцевих 
документів (1966–1968), член Ради (1966–1968), 
секретар (1968–71), віце-президент (1972–1973), 
президент ТАА (1973–1974), почесний член 
ТАА (з 1969). Після визначення деяких проблем, 
пов’язаних з управлінням сучасними докумен-
тами, він розглянув шість елементів управління 
архівними колекціями: інституційне співробіт-
ництво у збиранні, дисципліноване та задоку-
ментоване виконання процедур оцінки докумен-
тів, обмеження доступу, доархівний контроль 
над документами, зниження обсягу документів, 
аналіз та планування. 

Девід Р. Кіплі (David R. Kepley), працівник 
Національного архіву, фахівець з документів 
Конгресу сША, у дослідженні «Sampling in 
Archives: A Review»39 («Відбір в архівах: огляд») 
описав процес відбору документів, шляхи ви-
користання їх і висунув пропозиції щодо покра-
щення цього. Після обговорення предметного 
відбору автор акцентував увагу на використанні 
статистичних технік відбору: систематичний та 
випадковий відбір і стратифікація.

Процедуру регулярної оцінки документів у 
Національному архіві сША виклав у розвідці 
«The Reduction of Public Records»40 («Зменшення 
обсягів державних документів») Еммет Дж. ліхі 
(Emmett J. Leahy), редактор журналу «The 
American Archivist». Тут описано та порівняно 
програми «зменшення» масивів документів, які 
використовують Національний архів та 29 євро-
пейських архівів. Автор звернув увагу, передусім, 
на роль архівіста, відмінності адміністративних 
процесів і процедури регулярного перегляду та 
передавання документів. Еммет Дж. ліхі дійшов 
висновку, що процедури Національного архіву 
мають перевагу над процедурами європейських 
архівів, але багато ще треба зробити в епоху 
«зменшення» обсягів документів.

Про методи оцінки документів, розроблені 
історичним товариством штату Огайо, йшло-
ся у статті Девіда левайна (David Levine) «The 
Appraisal Policy of the Ohio State Archives»41 
(«Політика оцінки Державного архіву штату 
Огайо»). Автор пояснив розроблення, зміст та ви-
користання двох методик: «Політика оцінки доку-
ментів державних архівів» та «Документування 
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уряду держави: відносна важливість державних 
установ».

На відборі документів для архівного збері-
гання спинився Пол льюінсон (Paul Lewinson), 
головний архівіст Відділу документів промисло-
вості Національного архіву42. Розділяючи архів-
ний та статистичний відбір, він визначив відбір 
як вибір із масиву однорідних документів групи 
типових, репрезентативних та важливих доку-
ментів. Використовуючи приклади з практики 
Національного архіву, автор описав цілі відбору, 
визначення документів, які підходять для відбо-
ру, критерії відбору, відмінності між випадково 
відібраними примірниками та процедури здій-
снення відбору, а також охарактеризував важливі 
техніки і вимоги до складання статистичної ви-
бірки для архівних цілей та оцінив статистичний 
метод. у його другій статті «Towards Accessioning 
Standards-Research Records»43 («Про стандар-
ти збирання дослідних документів») описано 
стандарти, відповідно до яких комплектуються 
урядові документи. Визначено чотири фази до-
слідницької активності уряду: формулювання 
проблем, дослідження та збирання даних, пре-
зентація результатів, критика.

у праці керівника відділу архівів та рукописів 
бібліотеки бейкера Гарвардського університету 
(з 1948 р.), голови Комітету з питань управ-
лінських документів ТАА Роберта В. ловетта 
(Robert W. Lovett) «The Appraisal of Older Business 
Records»44 («Оцінка найдавніших комерційних до-
кументів») презентовано досвід у здійсненні оцін-
ки документів колекцій вказаної бібліотеки. Він 
обговорив процедуру відбору документів до мо-
менту, як колекція надійде до архіву, й сформулю-
вав три основні критерії оцінки: цінність колекції 
для розуміння регіонального розвитку, її повнота 
та охоплення нею великого проміжку часу.

Техніки управління документами Конгресу 
сША виклали: лідія лукас (Lydia Lucas), керів-
ник технічної служби відділу архівів та рукопи-
сів історичного товариства Міннесоти, у статті 
«Managing Congressional Papers: A Repository 
View»45 (управління документами Конгресу: 
з погляду архівосховища) та Елеонор Маккей 
(Eleanor McKay), куратор Колекції Долини 
Міссісіпі (Державний університет Мемфісу), у 
статті «Random Sampling Techniques: A Method 
of Reducing Large Homogeneous Series of 
Congressional Papers»46 («Техніки випадкового 
відбору: методи зменшення великих однорідних 
серій документів Конгресу»).

лідія лукас подала загальні характеристики 
і зміни у останніх колекціях Конгресу сША та 
можливу дослідницьку цінність цих докумен-

тів. Наголошуючи на важливості документуван-
ня професійних відносин, вона описала техніки 
управління документами Конгресу: ідентифіка-
ція категорій матеріалів, стратегія відбору, техні-
ка скорочення часу оброблення.

Після висвітлення проблем управління вели-
кими колекціями Конгресу Елеонор Маккей про-
аналізувала попередні роботи, присвячені питан-
ням класифікації, наповнення та використання 
таких матеріалів. Вона описала ранні техніки 
відбору, використані у двох фондах Конгресу.

Адміністратор державних документів Депар-
таменту архівів та історії Північної Кароліни, по-
чесний член ТАА Торнтон В. Мітчелл (Thornton 
W. Mitchell) проаналізував процедури та крите-
рії оцінки державних документів у праці «New 
Viewpoints on Establishing Permanent Values of 
State Archives»47 («Новий погляд на присвоєння 
постійної цінності державним документам»). Він 
підтримав орієнтацію на потреби дослідників і 
істориків та припустив, що часто персонал не-
залежних професійних організацій є більш ква-
ліфікованим у визначенні цінності документів, 
але цей персонал, так само як і архівісти, може 
перебільшувати справжню цінність документів. 
Рішення про відбір документів, на його думку, 
повинні прийматись з точки зору всієї сукупності 
їх, при цьому мають братись до уваги брак інфор-
мації з теми, формат та обсяг документів, при-
рода інформації, яку вони містять. Автор описав 
федеральні закони та закони штату, за якими 
всі документи мають обов’язково зберігатись, і 
виступив проти прийняття узагальнення щодо 
стандарту оцінки. у своїх висновках подав вісім 
кроків процедури оцінки документів.

Архівіст Національного архіву сША (1949–
1984) леонард Раппорт (Leonard Rapport) у двох 
статтях, присвячених повторній оцінці докумен-
тів уряду, – «No Grandfather Clause: Reappraising 
Accessioned Records»48 («Ні – застарілим прин-
ципам: переоцінка зібраних колекцій») та «In the 
Valley of Decision: What To Do about the Multitude 
of Files of Quasi Cases»49 («у сфері рішень: що ро-
бити з численними файлами псевдо-справ») ви-
ступив за систематичну та періодичну переоцін-
ку документів уряду, стверджуючи, що, оскільки 
громадяни не повинні платити за збереження 
непотрібних джерел, архівіст має нести відпові-
дальність за адекватне документування діяльнос-
ті уряду. Архівісти повинні довести доцільність 
збереження документів, а не керуватись поточни-
ми стандартами оцінки, сподіваннями, що вони 
колись будуть використані. Він запропонував 
суттєво скоротити обсяги документів і приділити 
більшу увагу наслідкам їх постійного зберігання.
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у дискусію з леонардом Раппортом щодо пи-
тання повторного переоцінювання документів 
вступила Карен бенедикт (Karen Benedict), ар-
хівіст Загальнонаціональної страхової компанії 
сolumbus (штат Огайо), член ТАА, Товариства 
архівістів Огайо, Американської асоціації бі-
бліотекарів, у статті «Invitation to a Bonfire: 
Reappraisal and Deaccessioning of Records as 
Collection Management Tools in an Archives – A 
Reply to Leonard Rapport»50 («Запрошення на вог-
нище: переоцінка та вилучення документів як 
інструменти управління фондами в архівах – від-
повідь леонарду Рапорту»). Дискутантка запере-
чила повторне переоцінювання як необхідну тех-
ніку в управлінні архівами, стверджуючи, що це, 
по-суті, кризова техніка, і що санкції на знищен-
ня документів є тимчасовими критеріями. Вона 
заявила, що повне переоцінювання документів за 
леонардом Рапортом є виправданим лише тоді, 
коли попередні стандарти політики оцінки та 
збирання документів були системно помилкови-
ми, несправедливими або просто невірно витлу-
маченими. 

Ютта Рід-скотт (Jutta Reed-Scott), фахівець з 
розвитку колекцій Асоціації наукових бібліотек, 
розповіла про використання в архівах методики 
управління колекціями51 Вона зосередилася на 
чотирьох ключових елементах: всеосяжний та 
ефективний пошук документів; планування та 
розроблення методики збирання їх; поточна оцін-
ка документів; спільне розроблення колекцій та 
обмін ресурсами. Нею описано використання в 
архівах стратегій управління колекціями: систе-
матичної, планової та задокументованого проце-
су створення, підтримки та збереження колекцій.

Теоретичну значимість концепції оцінки у 
рамках архівної теорії розглянгула проф. лучіана 
Дуранті (Luciana Duranti), керівник архівної про-
грами досліджень (MAS) в Школі бібліотечних, ар-
хівних та інформаційних досліджень (університет 
британської Колумбії, Канада)52. За її визначен-
ням, оцінка документів – це встановлення ціннос-
ті документів, створених чи отриманих внаслідок 
здійснення певної діяльності, визначення рівня та 
довгостроковості цієї цінності53.

Професор здійснила екскурс ще в часи домі-
нування римського права, з концепцій якого, на 
її думку, беруть витоки фундаментальні засади 
архівної теорії. Дві з цих концепцій мають пря-
ме відношення до ідей, пов’язаних з оцінкою 
документів, і заслуговують на детальне пояснен-
ня. Концепція суспільної моралі, проголошена у 
римському праві, є актуальнішою для архівної 
теорії, ніж концепція вічної пам’яті. хоча ідея ві-
чної пам’яті виражає зв’язок між архівними до-

кументами та фактами, які вони підтверджують, 
ідея суспільної моралі виражає зв’язок між архі-
вами та суспільством, якому вони служать.

лучіана Дуранті замислилася над питанням, чи 
має бути оцінка невід’ємною та важливою части-
ною архівної науки?: «Якщо йдеться про припи-
сування цінності, то відповідь – ні, тому що ідея 
оцінки знаходиться в конфлікті з природою архі-
вів. Якщо під оцінкою розуміються сучасні тер-
міни «відбір» (у рамках архіву чи кількох архівів) 
та «придбання», то потрібно визнати, що оцінка 
належить до архівознавства з моменту його пер-
шого формулювання»54. На думку вченої, архівні 
методи необхідно розробити так, щоб відкрити 
відбору та придбанню можливість зберегти недо-
торканими характеристики архівних документів, 
а це вимагає проведення багатьох досліджень, 
насамперед, колективного пошуку методологій, 
обумовлених архівною теорією.

Першою метою оцінки, вважає лучіана Ду-
ранті, є ідентифікація документів, що мають збе-
рігатись тривалий час. ідентифікація може залу-
чати документи з інших архівів (наприклад, увесь 
масив документів, створених чи отриманих осо-
бою або організацією за період своєї діяльності) 
або архівів серед архівів. «у першу чергу ми має-
мо оцінювати документи для відбору, потім – для 
збереження. Оскільки кінцевою метою оцінки є 
долучення документів до колекцій архівних уста-
нов чи програм, можна сказати, що оцінка, яка 
проводиться архівами або серед архівів, є одним 
із засобів реалізації архівної функції придбання, 
і сучасний архівний дискурс має бути спрямова-
ний на концепцію придбання в архівній теорії. 
Однак, це не обходить фундаментальне питання, 
яке потрібно вивчати: теоретичну значимість кон-
цепції оцінки в рамках архівної теорії»55.

Вчена також детально проаналізувала підхо-
ди двох провідних теоретиків архівної справи 
в англомовному світі XX ст. Г. Дженкінсона та 
Т. Р. Шелленберга щодо визначення архівів, ха-
рактеристик архівних документів та їхньої цін-
ності. Розглядаючи праці Т. Р. Шелленберга та 
його послідовників, вона вважає, що через деякі 
помилки в їхніх концепціях американські архі-
вісти використовують окрему унікальну теорію 
архівів, яка не може співіснувати з європейськи-
ми традиціями.

Ці її погляди викликали різку критику Френка 
болса і голови секції зберігання манускриптів, 
співголови Комітету з освіти і професійного на-
вчання ТАА Марка А. Гріна (Mark A. Green). 
у статті «Et Tu Schellenberg? Thoughts on the 
Dagger of American Appraisal Theory»56 («і Ви 
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Шелленберг? Думки про кинджал американ-
ської теорії оцінки») вони звинуватили лучіану 
Дуранті у запереченні нею засад американської 
теорії оцінки. Аналізуючи її міркування, крити-
ки не визнали їх переконливими, оскільки, на їх 
думку, Теодор Р. Шелленберг у своїх безперечних 
істинах робив висновки, виходячи із своєї прак-
тики та практики своїх колег у Національному 
архіві, а лучіана Дуранті виводить методологію 
та практику архівної теорії, вивчаючи ідеї ще ча-
сів Римської імперії.

2002 р. у журналі з’явилася ще одна стаття, в 
якій порівнювалися підходи щодо оцінки архівних 
документів Г. Дженкінсона та Т. Р. Шелленберга – 
«A Comparison of Jenkinson and Schellenberg on 
Appraisal»57 («Порівняльний аналіз теорії оцін-
ки Дженкінсона та Шелленберга»), за яку її ав-
тор – Рето Тшан (Reto Tshan), учений університету 
британської Колумбії, у цьому ж році був відзна-
чений почесною нагородою ім. Теодора К. Піза 
(Theodore Calvin Pease) (1887–1948), першо-
го головного редактора журналу «The American 
Archivist».

Рето Тшан розглянув думки вчених щодо 
характеру архівних записів, причин для їхньо-
го зберігання, ролі архівіста у процесі оцінки, а 
також простежив еволюцію їх ідей за допомо-
гою певного архівного дискурсу стосовно оцін-
ки документів, з метою визначення їхньої акту-
альності та важливих внесків, особливо у світлі 
поточних дебатів навколо питання управління 
електронними записами. На його думку, з того 
часу, як «Керівництво управління архівами» сера 
Г. Дженкінсона та «сучасні архіви: принципи і 
методи роботи» Т. Р. Шелленберга були опубліко-
вані, «питання, які вони підняли і досі домінують 
в обговореннях архівної оцінки і, незважаючи на 
відмінність думок, продовжують здійснювати 
відповідні внески до цієї дискусії»58.

Аналіз праць про відбір та оцінювання до-
кументів дає підстави зробити висновок, що в 
американському архівознавстві ще немає сталих 
критеріїв та методів оцінювання документів, пи-
тання визначення теорії оцінки документів так і 
залишається відкритим. Ця тема є однією із спір-
них в архівній науці сША, тому дискусії трива-
ють ще й досі.
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Поняття «цінність документа» є базовим для 
української архівістики і в сучасному розумін-
ні ним позначають інформаційні можливості та 
інші характеристики документа, що зумовлю-
ють його значимість для особи, суспільства, дер-
жави і дають підстави для внесення до складу 
Національного архівного фонду (далі – НАФ)1.

Процес інтелектуального пізнання історії 
людства виразно доводить, що знання в кож-
ну історичну епоху об’єктивно детерміновані й 
конституйовані через систему цінностей, відтак 
і цінність різних архівних документів не може 
бути однаковою. Поряд із змінами, що відбува-
ються у просторово-часовому соціокультурному 
середовищі функціонування архівного докумен-
та, певні трансформації переживає і сама його 
цінність, змінюється система принципів, мето-
дів, загальних і спеціальних критеріїв її встанов-
лення. Залежно від історичних умов одні критерії 
втрачають своє значення, на зміну їм суспільство 
обирає інші. строк зберігання документа від од-
ного року до постійного в архівній установі ви-
значають для статичної фази його побутування, 
і залежить він від значущості документа, його 
репрезентативності для держави, суспільства, 
окремої установи або особи як джерела поточної 
фактографічної, правової і/або історичної інфор-
мації. Розуміння цінності документа під час від-
бору на постійне зберігання в архіві охоплює не 
тільки низку принципів, методів, критеріїв, що 
слугують інструментарієм її встановлення, а й 
враховує певні його інформаційні характеристи-
ки, пов’язані з відображенням діяльності юри-
дичної або фізичної особи (залежно від функцій, 
виду, номіналу документа), поглинанням або ду-
блюванням інформації, сконцентрованої в інших 
документах, рівнем узагальнення інформації в 
документі.

Розроблення критеріїв оцінки документів та 
їх відбору на архівне зберігання або знищення в 
західноєвропейському архівознавстві на початку 
хх ст. концентрує цінний науковий і методич-
ний потенціал осмислення вченими-істориками, 

архівознавцями, архівістами-практиками нако-
пичених емпіричних знань про архівний доку-
мент, основоположних принципів формування, 
організації і забезпечення збереженості докумен-
тів та їх комплексів у межах архіву. Виразним 
прикладом цього слугує праця фундатора ан-
глійського архівознавства х. Дженкінсона* 
«Підручник для архівної адміністрації, включа-
ючи проблему архівів війни і утворення архівів» 
(«A Manual of Archive Administration including 

уДК 930.25(410.1)

Людмила приходько

пИтАння ЕКспЕртИЗИ Цінності АрхівнИх ДоКумЕнтів:
ЗАруБіЖнИЙ ДосвіД нА прАЦях х. ДЖЕнКінсонА

у статті проаналізовано наукові принципи та критерії експертизи цінності архівних документів, розроблені 
англійським ученим-архівістом х. Дженкінсоном.

Ключові слова: цінність документа, експертиза цінності архівних документів, історія архівної справи Англії, 
Державний архів Англії.

©  Людмила Приходько, 2013

 * Дженкінсон (Sir (Charles) Hilary Jenkinson, 1 лис-
топада 1882 р., лондон – 5 березня  1961 р., лондон). 
Наймолодший з 6 дітей у родині В.-В. Дженкінсона 
(William Wilberforce Jenkinson), земельного агента і 
А. л. бідейл (Alice Leigh Bedale). Освіту здобув у Далвіч 
Коледжі (Dulwich College, 1895–1901) і Пемброк Коле-
джі (Pembroke College, 1904) в Кембриджі, який закінчив 
з відзнакою. Впродовж 1906–1954 рр. працював у Дер-
жавному архіві Англії (Public Record Office) на посадах 
архівіста, керівника департаменту, головного помічника 
зберігача, секретаря, заступника зберігача, досліджував 
проблеми організації та класифікування архівних до-
кументів установ середньовіччя (Казначейства), брав 
участь у розробленні планів евакуації цінних архівних зі-
брань у зв’язку з подіями Першої світової війни, керував 
реорганізацією обслуговування користувачів у читально-
му залі з урахуванням критичних зауважень королівської 
комісії. у 1911 р. взяв шлюб з А. Вайолет (Alice Violet, 
померла 1960 р). у 1916–1918 рр. проходив військову 
службу в Королівській артилерії, працював у Військово-
му відділі британського уряду, 1920 р. був демобілізо-
ваний. Під час подій Другої світової війни надавав кон-
сультації (1943) у Військовому відділі з питань захисту 
й збереження архівів на окупованій території. Викладав 
англійську палеографію та дипломатику у Кембриджі 
(1911–1935), дипломатику та архівознавство у Королів-
ському коледжі в лондоні (King’s College, London, 1925–
1947), читав лекції з архівознавства в лондонському уні-
верситеті. Член Королівського історичного товариства, 
президент Єврейського історичного товариства і Това-
риства архівістів Англії, почесний доктор лондонського 
університетського коледжу, почесний доктор юридичних 
наук університету Абердина (1949), посвячений у лицарі 
(1949).
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the problems of war archives and archive making», 
далі – Підручник), опублікована 1922 р. у серії 
«Економічна та соціальна історія світової війни».

у статті на основі опрацювання науково-
го доробку х. Дженкінсона і публікацій за-
рубіжних дослідників його творчості Т. Кука 
(Terry Cook)2, Р. Тшана (Reto Tschan)3, О. холмса 
(Oliver W. Holmes)4 ми розглянемо сформульова-
ні вченим наукові й методичні засади основних 
архівних процесів, його підходи до оцінки до-
кументів та їх відбору на архівне зберігання чи 
знищення. 

Приступаючи до роботи над Підручником, 
х. Дженкінсон спочатку мав задум з урахуван-
ням власного досвіду архівної роботи та викла-
дацької діяльності підготувати звід правил, орі-
єнтований на впорядкування воєнних архівів, 
що залишилися після Першої світової війни. 
Однак усвідомлення викликів, які постали перед 
архівною наукою та архівною справою у після-
воєнний період, різноманітних небезпек, що ре-
ально загрожували збереженню архівних джерел 
(пересвідчитись у цьому довелося не тільки під 
час подій Першої світової війни, а й після її за-
кінчення), спонукали його суттєво розширити 
тематичний діапазон праці та висловити влас-
ний концептуальний підхід до розуміння нагаль-
них проблем архівістики й шляхів їх вирішення. 
Головні завдання праці вбачалися вченим у ви-
значенні природи та специфічних особливостей 
архівних документів, критеріїв їхньої цінності, 
засадничих принципів організації, а також забез-
печення їх збереженості в межах архівної уста-
нови, окресленні складу вимог до професійної 
компетентності архівістів. 

Розгляду цих питань підпорядкована струк-
тура Підручника, що складається з передмови і 
п’яти частин: «Вступ», «Походження й розвиток 
архівів і правила архівознавства», «сучасні архі-
ви», «Організація архівів», «Воєнні архіви» і до-
датків5. у першій його частині автор підкреслив 
значущість архівних джерел для дослідницької 
праці в царині історії. Адже відбулося, на його 
думку, зміщення фокусу історіописання від сту-
діювання постатей героїчних особистостей, істо-
ричних подій та політичної історії до вивчення 
історії держави, права, економічної, соціальної 
історій, зрештою історії установ. імовірно, що з 
часом ця диференціація історичної науки мати-
ме тенденцію до поглиблення. Причини таких 
змін, на його переконання, кореняться в істотно-
му збільшенні історичних знань, стимулюють-
ся великою зацікавленістю істориків архівними 
джерелами та доступністю архівів для науково-

дослідної роботи. Нині жодну серйозну працю в 
галузі історичної науки, підкреслив архівіст, не 
можна підготувати без ґрунтовного опрацювання 
архівних документів, їх цитування або посилання 
на них. Відтак високі стандарти архівної професії 
мають стати запорукою збереження і збагачення 
документальних зібрань вже діючих історичних 
і майбутніх архівів, суттєвого вдосконалення ар-
хівних процесів і технологій. х. Дженкінсон під-
креслив, що є прихильником встановлення для 
архівної спільноти єдиних уніфікованих правил 
діяльності архівів. Найактуальнішою проблемою 
тогочасної архівної науки та архівної практи-
ки вчений вважав розроблення інструментарію 
оцінки та відбору документів на архівне збері-
гання, максимально наближеного до розуміння 
сутнісних ознак і властивостей архівного доку-
мента, його поліфункціональності.

Тож цілком логічно, що виклад своїх на-
працювань х. Дженкінсон розпочав із пошуків 
формулювання сутності поняття «архівний ма-
теріал», яке у річищі англійської архівної тра-
диції позначали двома термінами – «Records» 
і «Archives». На його думку, перший термін є 
надто технічним і вузьким у своєму значенні, а 
другий, з огляду на вживання багатьма мовами, є 
більш прийнятним, утім, залишається недостат-
ньо унормованим, йому виразно бракує чіткого 
відокремлення та розкриття специфічних ознак у 
сенсі базового поняття архівної науки та архівної 
справи. Автор цілковито мав рацію, коли ствер-
джував, що пошук адекватного тлумачення обра-
ного для аналізу поняття пов’язаний з постійним 
ризиком допуститися помилок, потонути в смис-
лових компонентах, різних відтінках позначень, 
озвучених в європейській архівістиці. Проте цін-
ною з боку вченого була вже сама постановка цієї 
проблеми та окреслення гіпотетичного шляху її 
вирішення.

Намагаючись обмежити «переобтяження» 
поняття, досягти його цілісного смислу та по-
вноти вираження, х. Дженкінсон докладно ана-
лізує історичний досвід утворення й функціону-
вання документації в установах Англії, генезис 
й еволюцію архівів на її теренах, особливості 
формування, організації та зберігання в їхніх 
сховищах документальних масивів, їх типо-
видову структуру, зокрема, архівних джерел 
середньовіччя. Також простежує трактування 
поняття «архівний матеріал» у світовій архівоз-
навчій думці – рефлексії європейських істориків 
і архівістів А.-л. бордьє (Henri-Léonard Bordier, 
1817–1888), Ж. Кювельє (Joseph Cuvelier, 1869–
1947), Ш.-В. лянґлуа Charles-Victor Langlois, 
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1863–1929) і Ш. сеньобоса (Charles Seignobos, 
1854–1942), Ш. Шмідта (Charles Schmidt, 1872–
1956), Й.-А. Фейта (Johan Adriaan Feith, 1858–
1913), с. Мюллера (Samuel Muller, 1848–1922) 
і Р. Фруїна (Robert Fruin, 1857–1935), а також у 
публікаціях співробітників Державного архіву 
Англії, британського музею, Національної біблі-
отеки сША, Архівної комісії Американського іс-
торичного товариства, у нормативно-методичних 
документах Королівської архівної комісії Англії 
(1910–1918) та ін. Його підходи щодо вивчення 
проблеми відображають прагнення наслідувати 
наукові принципи позитивістської історіогра-
фії: пріоритет об’єктивності, історизм, ідея про 
еволюційний розвиток архівів, наявність чис-
ленних фактів, значних і другорядних з історії 
архівної справи Англії, країн Західної Європи, 
назв установ, архівів, музеїв, приватних колек-
цій, посилання на нормативні акти архівного 
законодавства, праці істориків і архівознавців, 
наукові інституції, періодичні, бібліографічні та 
довідкові видання. При цьому х. Дженкінсона 
цікавила не поверхова відмінність між певними 
ідеями, судженнями, ініціативами, а, насамперед, 
їх глибинна спорідненість і ціннісна орієнтація 
у напрямі наближення до змістовного визначен-
ня сутності поняття. Адже загальний контекст, 
в який можна було б помістити всі трактування 
поняття «архівний матеріал», виразно свідчив 
про запит на поглиблення його ідентифікації, на-
самперед, у зв’язку зі збільшенням кількості та 
урізноманітнення видів документів і ситуацій 
їх використання. Проте він не оминав увагою і 
розбіжностей, які мали для нього принциповий 
характер. 

Зокрема, х. Дженкінсон відзначив науко-
ву й практичну значущість праці голландських 
архівістів с. Мюллера, Й.-А. Фейта і Р. Фруїна 
«Настанови до впорядкування та описування ар-
хівів» (Muller S., Feith J. A., Fruin R. Handleiding 
voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven 
ontworpen in Opdracht van de Vereeniging van 
Archivarissen in Nederland, 1898), особливо по-
стульований ними фундаментальний принцип 
організації архівних фондів – «принцип похо-
дження» (провенієнцпринцип, лат. provenio – на-
роджуватися, виникати, походити), що потребує 
врахування історично сформованих, генетичних 
зв’язків документів фонду з його утворювачем і 
наслідування природному порядку діловодства, 
встановленому в установі, за її формами та напря-
мами діяльності. Разом із тим, він дотримувався 
думки, що автори безпідставно не включили до 
змісту поняття «архівний матеріал» речові дже-

рела, наголошуючи на доцільності їх передавання 
до музеїв або бібліотек. Причини розбіжностей в 
підходах х. Дженкінсона і голландських архівіс-
тів були зумовлені особливостями зберігання ар-
хівних документів у континентальній Європі та 
Англії. В архівах Англії судова документація збе-
рігалася з особливою ретельністю, оскільки суди 
не лише застосовували, а й створювали правові 
норми, спираючись на судові прецеденти. Відтак 
юридичну силу мала засвідчена копія, часто з су-
провідними предметами, збережена відповідаль-
ними особами та видана з архіву. Для позначен-
ня предмета, який був фізично прикріпленим до 
певного документа або приєднаним до нього, на 
підставі безпосереднього з ним інформаційного 
зв’язку, англійські архівісти застосовували слово 
«приєднаний» (анг. annexed)6.

Обраний алгоритм наукових пошуків дав змо-
гу вченому сформулювати своє розуміння ознак 
і властивостей стану документа як джерела опе-
ративної чи ретроспективної інформації на всіх 
етапах «життя» – від активної фази побутування 
в діяльності його створювача до статичної – пе-
редавання на архівне зберігання і на цій осно-
ві наблизитися до окреслення дефініцій понять 
«документ» і «архівний документ».

За інтерпретацією х. Дженкінсона, в уста-
нові, незалежно – державній чи приватній, яка 
функціонує в будь-якій сфері життєдіяльності 
суспільства, на рівні діловодства виникають і 
накопичуються документи. Вони створюють-
ся і зберігаються відповідальними особами в 
офіційному порядку для керування установою, 
фіксації й забезпечення її правових, управлін-
ських, інформаційних, інших потреб і тому ма-
ють юридичну силу. В якості прикладу для своїх 
міркувань дослідник обрав комплекс документів 
офіційного походження, що відклалися в діяль-
ності Міністерства закордонних справ Англії 
(далі – Міністерство) напередодні Першої світо-
вої війни, після розриву дипломатичних відно-
син між Англією і Німеччиною. Його структура 
складалася з документів різного рівня юридичної 
сили та значущості, а саме: 

– офіційні документи: нормативно-правові 
акти (копії укладених раніше міждержавних дого-
ворів, угод для розвитку й забезпечення дипло-
матичних відносин Англії з іноземними держава-
ми, постанов, наказів, що регулювали діяльність 
дипломатичних представництв і місій Англії 
на території інших країн); офіційне внутрішнє 
листування з міністерствами та відомствами – 
Військовим, Внутрішніх справ, Адміралтейством 
з приводу підготовки до воєнних дій та зовніш-
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нє – з представниками дипломатичного корпусу 
західноєвропейських держав; протоколи, ноти, 
меморандуми, публічні заяви, звернення;

– службові документи Міністерства: звіти, до-
несення, доповіді тощо.

учений зазначив, що, з одного боку, це – ма-
теріальні залишки розпорядчої або виконавчої 
діяльності органу зовнішніх відносин держави 
в минулому, з іншого – першоджерела та архівні 
свідчення історичних фактів, про які в докумен-
тах йдеться. Достовірність та історична цінність 
означених документів, на його думку, значною 
мірою зумовлена офіційним порядком їх ство-
рення й зберігання в установі. у складі докумен-
тального комплексу також були наявні друковані 
видання – окремі номери «Таймс» (The Times) 
з помітками державного секретаря про необхід-
ність ознайомлення деяких послів зі статтями 
газети, видані мемуари канцлера Німеччини та 
рукописні огляди доповідей депутатів парла-
менту Англії, що слугували для співробітників 
Міністерства додатковим джерелом цінної опе-
ративної та ретроспективної інформації. Однак 
формальні ознаки цих документів, зауважив до-
слідник, не дають підстав віднести їх безпосе-
редньо до архівних.

уважно проаналізувавши загальні умови ство-
рення та організації документів у поточній ді-
яльності установи, їх видову структуру, зовніш-
ні ознаки, цільове призначення, х. Дженкінсон 
визначив поняття «документ» як «рукописний, 
машинописний і друкований матеріал з речови-
ми пам’ятками, котрі є його складовими частина-
ми або приєднані до нього»*. Він дотримувався 
думки, що документи стають архівними тільки 
після їх виведення в офіційному порядку з сис-
теми поточного зберігання державної чи приват-
ної структури, тобто після припинення виконан-
ня ними своєї основної функції, задля якої були 
створені. При цьому перехід документів у ранг 
архівних відбувається «автоматично»**, тобто 
вони визнаються гідними архівного зберігання 
з огляду на органічний зв’язок з їхнім творцем, 
цілі та потреби його діяльності.

Підсумувавши свої спостереження, х. Джен-
кін сон встановив, що до категорії архівних до-

* Cit.: Jenkinson H. A Manual of Archive Administration 
including the problems of war archives and archive 
making. – P. 11: «…a document as covering for our purpose 
manuscript, type-script, and printed matter, with any other 
material evidence which forms part of it or is annexed to it».

** Ibid. – P. 8–9: «…having ceased to be in current use, 
they [documents] are definitely set aside for preservation, 
tacitly adjudged worthy of being kept».

кументів належить документ, «який створено і 
застосовано в процесі розпорядчої та виконавчої 
діяльності (як державної, так і приватної), час-
тиною якої він є, надалі збережений в архівос-
ховищах для користування особою або особами 
відповідальними за цю діяльність, та їх закон-
ними спадкоємцями»***. Окреслена вченим дефі-
ніція поняття «архівний документ» відображає 
концепцію закінчених у діловодстві документів, 
організованих первісно в офіційному порядку та 
історично, за походженням, пов’язаних з їхнім 
утворювачем.

Зважаючи на природу, суттєві властивості «ар-
хівного матеріалу», х. Дженкінсон у Під ручнику, 
а також у розроблених ним нормативно-методич-
них документах з питань організації та форму-
вання державних архівів, доповіді «Англійський 
архівіст: нова професія» («The English archivist: 
a new profession», 1947), виголошеній з приводу 
річниці викладання архівознавства в лондон-
ському університеті7, виокремив чотири головні 
ознаки архіву:

– неупередженість (англ. impartiality), оскіль-
ки документи архіву повинні слугувати для ко-
ристувачів джерелом правдивих свідчень, тобто 
«говорити тільки правду»;

– автентичність (англ. authenticity), що випли-
ває з неперервного зберігання документів архі-
ву і дозволяє зробити резонне припущення про 
їхню формальну достовірність, відмінність (анг. 
differentia) від документів, що не є архівними, а 
тому архівісти не повинні допускати наявності в 
архіві сфальшованих документів8;

– природність (англ. naturalness),**** завдяки на-
копиченню у сховищах архіву документів, котрі 
на відміну від штучних колекцій музеїв, утвори-
лися органічно у процесі практичної діяльності 
установи;

– взаємозв’язок (англ. interrelationship)*****, 
оскільки організація архіву базується на 

*** Ibid. – P. 11: «… A document which may be said to 
belong to the class of Archives is one which was drawn 
up or used in the course of an administrative or executive 
transaction {whether public or private) of which itself formed 
a part; and subsequently preserved in their own custody for 
their own information by the person or persons responsible 
for that transaction and their legitimate successors».

**** Cit.: Public Record Office, Guide to the Public 
Record. – Part I, Introductory. – London, 1949. – P. 2: 
«Archives are not documents collected artificially, like the 
objects in a museum..., but accumulating naturally in offices 
for the practical purposes of Administration».

***** «Any archive is potentially related closely to others 
both inside and outside the group in wich it is preserved 
and... its significance depends on these relations» (ibidem).
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пов’язаних між собою документах: у межах 
комплексу, де вони історично відклалися й збе-
рігаються, а також поза ним і саме ця контекстна 
цілісність архіву визначає його головну сутність, 
значення й вимагає максимальної повноти збере-
ження, на якій дослідник особливо наполягав.

Зафіксовані ознаки архіву свідчать, що ав-
тор не розрізняв поняття «архівний документ» і 
«архів», а сприймав їх за своєю суттю як сино-
німи. Разом із тим не можна не відзначити, що 
артикульовані пояснення процесів формування 
й організації документів та їх комплексів у меж-
ах архіву цілковито корелюються з базовими 
принципами архівної науки – «принципом по-
ваги до фонду» (фр. respect des fonds) і «прин-
ципом походження», прибічником яких архівіст 
вочевидь був. Ґрунтуючись на цих принципах, 
учений наголошував у праці «Роздуми архівіста» 
(«Reflections of an Archivist», 1944), що певний 
архів концентрує ту міру унікальних знань, яка 
не існує в абсолютно такому ж вигляді в іншому 
місці9.

З позиції х. Дженкінсона, архівні докумен-
ти підлягають зберіганню не в інтересах і цілях 
інформації для майбутніх поколінь*. Достатньо 
контраверсійний характер констатації випливав 
принаймні з трьох ключових для архівіста аспек-
тів.

у першу чергу, це – фокусування на юридич-
ному контексті виникнення архівних документів. 
Адже первісно вони утворилися в процесі доку-
ментування діяльності державної або приватної 
установи, яка діяла у межах законодавства, ви-
значених функцій, компетенції (юридично вста-
новлених повноважень, прав, обов’язків), при 
цьому «являла собою органічну цілісність і була 
здатною створити документи самостійно, без до-
даткових повноважень або авторитетного втру-
чання зовні»10.

Другий аспект базувався на врахуванні суто 
англійських традицій діловодної та архівної 
практики, складної та недосконалої системи фор-
мування й організації архівів Англії в історично-
му минулому. З огляду на центральне місце, яке 
приділяв х. Дженкінсон цій проблематиці, ми 
відступимо дещо від послідовного викладу мате-
ріалу і зробимо невеликий екскурс в історію ді-
ловодства та архівної справи Англії.

Починаючи з 1199 р., у діловодстві органів 
влади Англії було запроваджено практику збері-

* Cit.: Jenkinson H. A Manual of Archive Administration 
including the problems of war archives and archive making. – 
P. 11: «Archives were not drawn up in the interest or for the 
information of Posterity».

гання копій офіційних документів в пергамент-
них сувоях. спочатку на них копіювали виключ-
но оригінали найважливіших вхідних документів 
і скорочено – другорядні. Поступово пергаментні 
сувої перетворилися на реєстри не тільки вхідних 
документів, а й вихідних і внутрішніх, що фік-
сували записи юридичного, фінансового, торго-
вельного характеру. Зокрема, серед ранніх форм 
офіційних документів у діяльності посадових 
осіб королівського двору іоанна безземельного 
(1199–1216) відкладалися:

– хартії, що засвідчували конфірмацію, приві-
леї, отримання титулів, наслідування призначень 
й титулів і розглядалися суспільством в якості 
«доказів прав кожної людини» (The evidence of 
every man’s right);

– сувої-патенти (анг. Patent Rolls), де запису-
вали акти, що стосувалися прерогатив корони, її 
доходів, дипломатичних зносин, адміністрації, 
юстиції;

– закриті сувої (анг. Close Rolls), де фіксували 
рескрипти, адміністративні листи, їх ще назива-
ли «щоденником державних справ»;

– накази, в яких йшлося про необхідність під-
готовки певного документа11.

Практика англійського діловодства в середні 
віки свідчить про достатньо широке використан-
ня внесених до сувоїв копій вхідних документів 
у якості оригіналів документів12.

З розвитком і утвердженням Англії впродовж 
XI–XVI ст. як централізованої, однієї з наймогут-
ніших держав Західної Європи, посилено форму-
вався її апарат управління. Глибинного змісту 
ці процеси набули за часи владування династії 
Тюдорів (1485–1603). Означений історичний 
проміжок виразно відображає ключову тенден-
цію державотворення – поступовий перехід від 
монархії персональної, коли король управляв 
країною, як особистим господарством за допо-
могою домашніх слуг, до монархії інституційної, 
в умовах якої управління країною здійснювалося 
королем, переважно через посередництво спеці-
ально створеного для цього виконавчого апарату 
державної влади, тобто бюрократичними мето-
дами. Зміни ці були поступовими, нові елементи 
управління не заперечували традиційні, а, влас-
не, доповнювали їх. спосіб, у який проводила-
ся модернізація системи управління, особливо в 
XVI ст. – період розквіту англійського абсолю-
тизму – передбачав не розрив із традицією, а її 
збереження й опору на неї, що є типовим саме 
для еволюції.

Зокрема, вагомим елементом тогочасних но-
вацій в управлінні та системі державного апарату 
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Англії стала Королівська рада (Continual council), 
перейменована незадовго до воцаріння Тюдорів 
в Таємну раду (Privy council), під кінець XVI ст. 
відокремлена від королівського двору, судів і пар-
ламенту з внутрішньою організацією та функція-
ми на кшталт справжнього уряду. За Єлизавети і 
(1558–1603) діяла достатньо впливова Висока ко-
місія з широкою юрисдикцією в питаннях коро-
ни, церковних справах, єресі та ін. у політично-
му житті Англії зміцнив свої позиції Парламент, 
суттєво підвищилася його роль у сенсі державно-
го органу і гаранта легітимності перетворень, які 
здійснювалися королівською владою13. Відносна 
сила королівської влади сприяла більш ранньо-
му, порівняно з державами європейського конти-
ненту, становленню загальнодержавної правової 
системи14. Проведення судової реформи завер-
шилося створенням уніфікованої системи судо-
вих установ: суду Королівської лави, суду лор-
да-канцлера, суду Зоряної палати, суду прохань, 
суду скарбницької палати, суду Адміралтейства, 
запровадженням інституту мирових суддів. Ще 
за часів засновника нової королівської династії 
Плантагенетів Генріха іі (1154–1189) від коро-
лівської влади було відокремлено Палату шахо-
вої дошки (Exchequer) – фінансового органу для 
систематичного поповнення державної казни й 
наведення ладу в стягненні податків. Назва цієї 
установи походила від укритого клітчатою ма-
терією столу в залі засідань Вестмінстерського 
палацу, на якому чиновники під час перевіряння 
фінансових звітів і надходження податків пере-
сували мішечки з грошима чи фішки, що нагаду-
вало гру в шахи. Палата шахової дошки мала два 
відділення: Приймальну палату, куди шерифи 
привозили зібрані з усіх кінців Англії гроші – до-
ходи з доменів, мито з судів тощо і Звітну палату, 
де в спеціальному скарбницькому списку вони 
реєстрували свої звіти15.

структурна перебудова державного апарату 
активізувала документообіг, зумовила диферен-
ціацію і оформлення різних видів діловодства 
(насамперед, судового, а також дипломатичного, 
нотаріального, банківського тощо), безпосеред-
ньо пов’язаного з діяльністю владних структур, 
приватних установ, підприємств. у XVI ст. для 
забезпечення діловодних процесів канцелярії дія-
ли при Головних державних секретарях (Principal 
Secretary), призначених керувати Таємною ра-
дою, в Адміралтействі, Казначействі, суді лор-
да-канцлера, інших судах. утім, діловодна й 
архівна практика англійських канцелярій різних 
рівнів виразно свідчила про їх утилітарний ха-
рактер, орієнтацію на потреби накопичення, збе-

реження й використання переважно офіційних 
документів юридичного характеру. уніфікація 
загального права, кодифікація юридичних норм, 
викладених в актах корони та парламенту (ко-
ролівських хартіях, ордонансах, прокламаціях, 
провізіях), починаючи з Великої хартії вольно-
стей 1215 р. (Magna Charta libertatum), врешті 
утвердження прецендентної форми права й ре-
гламентація судових процесів суттєво підвищи-
ли роль і статус офіційних документів як доказів, 
тобто документально зафіксованих підстав, котрі 
торкалися прав, привілеїв, володіння матеріаль-
ними й людськими ресурсами, вирішення при-
ватних судових позовів і міждержавних колізій. 
Король, вищі посадові особи королівського дво-
ру, згодом і парламент, всебічно підтримували та 
патронували збереження офіційних історичних 
документів, що становили юридичне підґрун-
тя англійської державності. Адже XVI ст. і тим 
більше XVII ст. видалося в Західній Європі над-
то складним за перебігом політичних, соціаль-
них і духовних процесів. Релігійні війни часів 
Реформації змінила не менш кривава й руйнівна 
Тридцятилітня війна (1618–1648), терором і ма-
совими вбивствами супроводжувалися революції 
в Нідерландах (1566–1609) та Англії (1640–1660). 
істотні зв’язки буття і свідомості переломлюва-
лися крізь призму становлення капіталістичних 
відносин, розвиток підприємництва й приватної 
ініціативи, посилення претензій на владні права 
з боку духовенства, аристократії та дворянства, 
розгортання народних заворушень, просякнутих 
прагненнями національної свободи, забезпечен-
ня політичних і економічних прав. На архівні 
документи покладалася правова, політична та 
економічна легітимність монархії та привілейо-
ваних станів, вони слугували потужним юридич-
ним «знаряддям» можновладців, були втягнуті 
в орбіту політичної боротьби за розподіл влади 
та регулювання правовідносин у суспільному 
житті й побуті. Зокрема, під час Англійської ре-
волюції прибічники короля змушені були звер-
нутися до архівних джерел минулих епох, щоб 
добути юридичні підстави для обґрунтування 
необмеженої влади монарха, тоді як опозиційні 
сили Парламенту прагнули віднайти в них під-
твердження «давніх вольностей». Архіви става-
ли «арсеналами влади», де «адвокати» корони та 
знаті шукали і знаходили потрібну їм «зброю», 
поступово усвідомлюючи її цінність як основи 
цитованих ними знань і доказів.

суттєве зростання суспільної ролі архівних 
документів, особливо як джерела права, зна-
чною мірою було детерміновано становленням 
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державних форм життя країн Західної Європи, 
що супроводжувалося переходом від станово-
представницької монархії до абсолютизму в його 
класичній формі, глибинними процесами пра-
вової комунікації (взаємин) суспільства і особи 
та потребами в їх упорядкуванні як владно-по-
літичних і організаційно-правових, фіксацією 
прав особистості. Абсолютистська держава на-
магалась регламентувати все суспільне життя, 
культуру, побут, звичаї тощо. Важливу роль віді-
грало також формування національних правових 
систем – структурної побудови національного 
права у певній державі, що складається з право-
вих норм і принципів, об’єктованих у різнома-
нітних правових актах, діяльності правотворчих 
суб’єктів, різних видів і проявів правосвідомості, 
станів законності й правопорядку. Це – кодифі-
кація феодального права, реорганізація системи 
судоустрою, утвердження провідних ідей, теорій 
і доктрин правового мислення, підвищення рів-
ня правової професіоналізації. Зрештою, на під-
креслення заслуговує ще один питомий чинник – 
критичне переосмислення людиною Нового часу 
релігійних постулатів середньовіччя, зміна його 
ціннісних орієнтацій, самосвідомості та суспіль-
ного самовідчуття.

ускладнення форм політичного й економіч-
ного життя, збільшення органів управління та 
диференціація їхніх функцій, поява нового типу 
створювачів документів – приватних підпри-
ємств, мануфактур, торговельних компаній, бірж, 
банків, корпорацій тощо актуалізували проблеми 
забезпечення збереженості не тільки стародавніх 
правових актів, а й дедалі інтенсивно зростаючої 
кількості масивів поточної документації. слід за-
значити, що в Англії не тільки реєстри у формі 
сувоїв суттєво відрізнялися від континентальних, 
а й реєстратури, на відміну, приміром, від німець-
ких, не становили самостійні підрозділи установ. 
За відсутності законодавчо встановлених і мето-
дично унормованих правил організації роботи з 
офіційними документами в канцелярії та порядку 
їх архівного зберігання, закінчені в діловодстві 
документи залишалися в установах напризволя-
ще, без належного догляду, що призводило до на-
громадження величезних стосів невпорядкованих 
документальних комплексів. Влада час від часу 
долучалася до пошуку шляхів забезпечення збе-
реженості архівів, особливо ліквідованих уста-
нов, але її участь обмежувалася переважно надан-
ням окремих помешкань у старих вежах, палацах 
і церковних будівлях. Відомо, що за сприяння ко-
рони впродовж хіі–XIV ст. було створено архіви 
у Вестмінстерському палаці, одній із веж Тауера 

(мала назву «Архівна» (Record Tower), Палаті ша-
хової дошки, Каплиці сувоїв для зосередження 
архівних документів органів державного апара-
ту – королівської канцелярії, Парламенту, судів, 
Казначейства. Важливу політичну роль відігравав 
організований 1578 р. при Державному секретарі-
аті Архів державних паперів, де концентрувалися 
документи династії Тюдорів, їхніх спадкоємців, із 
питань зовнішньої політики та колоніальної екс-
пансії Англії. Загалом у державі було чимало ар-
хівів, що містили величезні та багаті за змістом 
документальні зібрання.

Між тим, стан архівної справи у XVII ст. – 
першій половині хіх ст. залишався вкрай не-
задовільним. Це підтвердили обстеження сто-
личних архівів, проведені численними архівни ми 
комісіями та комітетами у 1703–1719 рр. і 
1800–1830 рр. за ініціативою Парламенту. Від-
значалося, що архіви у минулі століття зазнали 
відчутних втрат унаслідок зосередження в не-
пристосованих для зберігання документів при-
міщеннях, відсутності обліку й впорядкування. 
Документи гинули від вологи, потерпали від 
гниття, пожарів та стихійних лих. Не поодино-
кими були випадки, коли в сум’ятті квапливого 
переміщення у більш придатні сховища губилася 
певна кількість документів, або через їх стихійне 
змішування чи розпорошення порушувалася іс-
торично сформована цілісність документальних 
комплексів. Ще в гіршому становищі щодо збе-
реження документальних комплексів перебували 
архіви провінційні, громадських організацій та 
значна кількість родинних. До «хронічних хво-
роб» архівної справи Англії, у зв’язку з підви-
щенням юридичного статусу архівних докумен-
тів офіційного походження, додалося поширення 
їх фальшування для посвідчення прав власності.

Отже, країна відчувала нагальну потребу в 
реформуванні архівної справи, розбудові влас-
ної архівної системи з її основними складовими: 
спеціально уповноваженим центральним орга-
ном управління; мережею державних архівних 
установ; загальнонаціональним архівним законо-
давством, яке б встановило нормативно-правове 
регулювання передавання документів від уста-
нов до архівів, легітимізувало експертизу цін-
ності архівних документів та порядок знищення 
тих, що підлягали утилізації, сприяло вдоскона-
ленню архівних процесів, пов’язаних з організа-
цією, формуванням і збереженням національної 
архівної спадщини, демократизації доступу до 
архівної інформації. Першим суттєвим кроком 
на шляху вирішення означених проблем стало 
створення на підставі Закону про державні до-
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кументи (Public Records Act) 1838 р. Державного 
архіву Англії (Public Records Office, PRO), де 
передбачалося зберігати документи корони, ор-
ганів влади та управління, давніх і сучасних. 
Відповідальність за його формування і діяльність 
покладалася на «хранителя сувоїв» (Master of the 
Rolls). Цей титул зберігся з епохи середньовіччя. 
Перша згадка про нього в історичних документах 
відноситься до 1286 р. у той час його був удо-
стоєний головний чиновник суду королівської 
канцелярії, згодом – хранитель архіву канцеля-
рії (Keeper of the Rolls of Chancery), який відпо-
відав за зберігання документів («сувоїв/rolls»), а 
також Великої державної печатки (Great Seal of 
the Realm)16. у процесі історичного розвитку сис-
теми державних установ Англії королівська кан-
целярія була реформована у вищий судовий ор-
ган – суд лорда-канцлера. створеним при ньому 
архівом, а також архівами інших судових установ 
відав Master of the Rolls17. Державний архів отри-
мав достатньо високий статус серед державних 
установ, адже Master of the Rolls звітував лише 
перед Парламентом. Поступово до кінця хіх ст. 
у сховищах Державного архіву завершилася кон-
центрація давніх пам’яток англійської історії – 
«Книги страшного суду» (1086) і Великої хартії 
вольностей, документів Каплиці сувоїв, Палати 
шахової дошки, Тауера, Архіву державних доку-
ментів, тимчасових архівів тощо18.

Формування головного архіву країни у дру-
гій половині хіх ст. – на початку хх ст. вираз-
но відображає консервативну рису англійського 
архівного законодавства. Її головна сутність по-
лягала у передаванні до його сховищ документів 
установ на різних умовах, залежно від право-
вих відносин Master of the Rolls з конкретною 
установою чи відомством. Якщо документальні 
комплекси установ середньовіччя, які традицій-
но належали до судового відомства, надходили у 
повне розпорядження Державного архіву, то від 
діючих установ – лише на умовах «зберігання і 
догляду», залишаючи за установами право роз-
поряджатися документами та встановлювати 
спеціальні правила користування ними19.

утім, далі заснування Державного архіву уряд 
не пішов. Як і раніше, закінчені в діловодстві до-
кументальні комплекси було розпорошено поміж 
архівів, музеїв, бібліотек або вони накопичува-
лися в діючих установах без належної експерти-
зи цінності, у деяких органах влади й управлін-
ня – впродовж кількох століть, як наприклад, у 
Парламенті, Адміралтействі, Міністерстві у спра-
вах індії. Використовуючи записані в сувоях копії 
вхідних документів переважно як оригінали доку-

ментів, канцелярські служителі часто допускали 
недбалість щодо самих оригіналів і суто чинов-
ницьку «кволість» у питаннях врятування їх від 
загибелі. Поза межами контролю держави функ-
ціонували архіви графств, місцевих установ у ре-
гіонах, церковні та приватні. Давалась взнаки від-
сутність фахової підготовки архівістів. Потреба в 
системному «курсі лікування» архівної галузі за-
лишалася актуальною й на початку хх ст.

х. Дженкінсон був добре обізнаний із ста-
ном англійських архівів. Запорукою його фа-
хової компетентності слугувала плідна праця 
в Державному архіві Англії, де йому довелося 
керувати відповідальною ланкою архівної робо-
ти – класифікуванням і впорядкуванням доку-
ментів установ середньовіччя. Рухаючись углиб 
віків, до генезису досліджуваних проблем, уче-
ний констатував, що порушення принципу не-
подільності історично сформованої структури 
документальних комплексів, фальшування до-
кументів, відсутність оптимальних умов їх збері-
гання були першопричинами значних втрат, яких 
зазнала архівна спадщина Англії у минулі сто-
ліття, особливо її найцінніша складова – старо-
давні пам’ятки загального права (common law)20. 
Показовим є наведений автором у Підручнику 
приклад розпорошення окремих серій цих над-
звичайно важливих для історії державного бу-
дівництва Англії документів поміж зібраннями 
Державного архіву та колекціями британського 
музею (The British Museum). Документи з бри-
танського музею для визнання їх доказової сили 
потребували спеціальної експертизи. слід зазна-
чити, що цей приклад відбиває тяглу в часі спе-
цифіку англійського архівного законодавства. 
Якщо у більшості європейських країн юридична 
сила документа базувалася на його автентичнос-
ті та належному офіційному оформленні, то в 
Англії – на «непорушності відповідального збе-
рігання», тобто на неперервному знаходженню 
в будь-якій офіційній установі. Запис у реєстрах 
королівської канцелярії важив набагато більше, 
ніж представлений оригінал грамоти. у зв’язку з 
цим документальні комплекси, що надходили до 
Державного архіву, супроводжувалися спеціаль-
ною поміткою про «непорушність відповідаль-
ного зберігання» та офіційне передавання йому 
певних прав установ21. Таким чином, історичний 
досвід англійської архівістики слугував для вче-
ного ключем до знаходження шляхів вирішення 
проблем збереженості архівних документів.

стрижень третього аспекту стосувався розу-
міння х. Дженкінсоном архівних документів як 
свідчень про минуле. спираючись на дію базо-
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вих архівних принципів – «принцип поваги до 
фонду» та «принцип походження», він стверджу-
вав, що архівні документи завдяки органічному, 
історично сформованому зв’язку з їхнім утворю-
вачем акумулюють його функціонування в соці-
умі, разом із тим – його систему цінностей і сус-
пільства в цілому, оскільки людина або установа 
не може діяти у відриві від суспільних ціннос-
тей та імперативів. у світлі цих засад головний 
критерій цінності архівних документів, на думку 
вченого, проявляється саме у значенні першо-
джерел свідчень про їхнього творця – подій, про-
цесів, прийняття рішень, суспільних відносин 
тощо, тобто певних історичних фактів як міцних 
елементів знання. Це означало, що історичний 
факт є реальністю, архівний документ – доку-
ментальним залишком цієї реальності. Отже, 
архівні документи обов’язково мають підлягати 
«неперервному відповідальному зберіганню», 
оскільки вони «є фізичною частиною фактів, що 
утворилися задля їх виживання»*.

Для х. Дженкінсона багато значили юри-
дична сила архівних документів та їх базисне 
функційне призначення – слугувати легітимним 
доказом минулого у сенсі «яким воно було на-
справді», альфою й омегою пізнання історії по-
передніх століть і епох, що минають у процесі 
розвитку людства. До таких підходів і висновків 
дослідника спонукало багаторічне студіювання 
дипломатики та палеографії, наукове опрацю-
вання в англійських архівах історичних джерел 
середньовіччя. Його особиста і професійна іден-
тичність були просякнуті глибоким усвідомлен-
ням нерозривності культурної тканини часів, 
інтенціями цінувати минуле, де сконцентровані 
історичний досвід, традиція, загальнолюдські 
цінності, моральні та духовні орієнтири. Відтак 
слід подбати про збереження пам’яті про мину-
ле22. В рефлексії англійського архівіста прозирає 
очевидне трактування феномену архівного доку-
мента в дусі класичної позитивістської традиції, 
з якою він був добре ознайомлений.

На нашу думку, позитивізм вплинув також 
на базові засади підходів х. Дженкінсона до 
оцінки (анг. appraisal) документів, їх відбору 
(анг. selection) для архівного зберігання і зни-
щення (анг. destruction). Певна річ, учений ціл-
ком усвідомлював роль експертизи цінності у 

* Cit.: Jenkinson H.  Reflections of an Archivist // 
Daniels M. F., Walch T., (eds.) A Modern Archives Reader: 
Basic Readings on Archival Theory and Practice. – 
Washington, D.C., 1984. – Р. 18: «are there: a physical part 
of the facts which has happened to survive».

поповненні архівів цінними в історичному сенсі 
документами. З огляду на невпинне, масштабне 
зростання в установах діловодної документації, 
наявність великої кількості невпорядкованих до-
кументальних масивів найголовнішими для нього 
в інструментарії оцінки документів залишалися 
недостатньо розроблені в англійському архівно-
му законодавстві питання про критерії їх знищен-
ня. Адже чинні на той час архівні закони 1838 р. і 
1877 р., Правила 1918 р. залишали за установами 
право самостійно здійснювати виокремлення для 
знищення непотрібної документації, що не забез-
печувала їхні правові, управлінські, інформацій-
ні та інші потреби. Однак інструментарій цього 
архівного процесу, тобто його керівні принципи, 
критерії оцінки та методика у вказаних норма-
тивних документах ґрунтовно не розглядалися. 
Йшлося лише про обов’язкове складення устано-
вами на основі розроблених Master of the Rolls 
правил, списків їхніх документів, що мали пере-
даватися на архівне зберігання або утилізацію, а 
також заборону знищувати документи до 1715 р. 
інспекторів Державного архіву зобов’язали після 
ознайомлення зі списками документів та затвер-
дження, передавати їх на розгляд Парламенту. 
Правила 1918 р. містили примірний перелік до-
кументів, що підлягали «негайному знищенню», 
так звані «routine papers» (списки осіб, звільне-
них від військової служби, скарги, циркуляри 
другорядного значення, анонімні папери, другі 
примірники документів)23. Таким чином, контр-
оль з боку Державного архіву носив суто фор-
мальний характер і не міг гарантувати вповні 
збереженість документів, що мали історичну 
цінність. Закономірним наслідком відсутності 
науково-обґрунтованої моделі оцінки архівних 
документів стало знищення в Англії після закін-
чення Першої світової війни великих масивів до-
кументації військових установ24.

Знаходженню шляхів вирішення цієї актуаль-
ної для архівної справи країни тогочасної про-
блематики присвячена третя частина Підручника 
«сучасні архіви» (Modern archives), в якій вче-
ний розглянув низку питань:

– причини та обґрунтування знищення архів-
них документів;

– методи відбору архівних документів для 
знищення та певні обмеження, що визнані до-
цільними;

– особи, які повинні здійснювати знищення 
архівних документів.

З пристрастю проповідника х. Дженкінсон 
захищав непроминальну цінність архівних до-
кументів як «об’єктивного доказу» явищ, подій, 
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процесів минулих епох і стверджував: знищува-
ти можна лише дублетні примірники, що «слово 
в слово повторюють текст оригіналів» та доку-
менти, що не мають історичної цінності. Всі інші 
критерії є оманливими, оскільки спрогнозувати 
потреби в архівних джерелах науковців і суспіль-
ства на перспективу, на його думку, абсолютно не 
реально. Загалом значення архівних документів 
для дослідницької діяльності вважалося непе-
редбаченим, побічним продуктом їх збереження.

За логікою міркувань х. Дженкінсона, архів-
ні документи є природним продуктом діяльнос-
ті установи, слугують доказом її дій, процесів 
функціонування і тому будь-яке втручання зо-
вні в офіційний порядок діловодства, визначе-
ний в установі за її формами та напрямками ді-
яльності, істотно обмежує і навіть може вкрай 
спотворити достовірність цих доказів. Якщо ар-
хів – це історично сформована, оригінальна ці-
лісність документів, то вилучення з його складу 
певного документа – неприпустиме відхилення 
від основоположних архівних принципів, об-
ґрунтованих голландськими архівістами у праці 
«Настанови до впорядкування та описування ар-
хівів». Головний постулат зводився до того, що 
саме природний шлях формування архіву – на-
копичення й відкладання взаємопов’язаних між 
собою документів для вирішення суто адміні-
стративних, правових чи інформаційних потреб 
установи, і не тільки в офіційному порядку, а й 
іноді – випадково25, на противагу цілеспрямова-
ному «відбору на зберігання» або аналізу при-
датності використання документів у науково-
дослідній діяльності, зводить до мінімуму дію 
суб’єктивних чинників (особистих почуттів чи 
уподобань, однобічних оцінок, помилок тощо) і 
наділяє архіви якостями неупередженості, досто-
вірності, репрезентативності.

Поза сумнівом, автор Підручника брав до 
уваги аксіологічну природу оцінки архівних 
документів і пов’язані з нею ймовірні прояви 
«особистого судження», які на його переконан-
ня, призведуть до порушення цілісності архівів, 
істотного зменшення їхньої доказової цінності 
та головне – руйнації «дорогоцінної якості не-
упередженості» архівних джерел як автентичних 
свідчень для відкриття «об’єктивної істини» про 
минуле. Тому х. Дженкінсон рішуче заперечував 
участь архівістів у вирішенні практичних питань 
експертизи цінності документів і ще більший 
спротив виявляв проти залучення істориків, че-
рез властиві їм фахові зацікавлення і націленість 
«на діалог з джерелом». Відомо, що все ж напри-
кінці своєї професійної кар’єри він був змуше-
ний неохоче визнати неминучим вторгнення до-
слідницьких інтересів у відбір документів26.

Вболіваючи за фізичний і моральний за-
хист архівів від наслідків упереджених оцінок, 
х. Дженкінсон вважав, що законні підстави для 
експертизи цінності та знищення архівних до-
кументів мають виключно їхні творці. З цього 
приводу він зазначив: «…для адміністративно-
го органу руйнувати те, що йому більше не по-
трібно, є справою повністю в межах його ком-
петенції і дією, яку майбутні епохи (навіть якщо 
вони все ж таки знайдуть причину для осуду) не 
зможуть критикувати як незаконну чи таку, що 
порушує статус архівів…»27. Зайве стверджува-
ти, що попри претензії на «об’єктивність» і не-
заанґажованість, ідея знищувати архівні доку-
менти «руками» чиновників містила абсолютно 
реальні загрози маніпуляцій з архівною спадщи-
ною, вибіркового ставлення до минулого та про-
дукування знань про нього зі заздалегідь визна-
ченими результатами. Одначе, як видно з тексту 
Підручника, її артикуляція стимулювалася не 
тільки підвищеною увагою х. Дженкінсона до 
проблем збереження доказової цінності архівних 
джерел, а також його вірою у фахову компетент-
ність й етичні норми діяльності адміністраторів, 
їхню здатність приймати об’єктивні та відпові-
дальні рішення.

суспільну місію архівістів учений вбачав, го-
ловним чином, у повноцінному збереженні дав-
ніх і майбутніх архівів, цілісності, повноти, до-
стовірності їхніх документальних зібрань, тобто 
архівної цінності. До речі, в Англії архівістів тра-
диційно називали «хранителями» (keepers) доку-
ментів. За х. Дженкінсоном, кредо архівістів – 
це святість доказів, головні завдання – зберегти 
кожний вияв доказів, що відбився в архівних 
документах, бути гарантом отримання суспіль-
ством об’єктивної архівної інформації, бути не-
упередженими (тобто дотримуватися граничної 
об’єктивності, на яку не повинні впливати полі-
тичні чинники) та самовідданими прихильника-
ми істини в сучасному світі28.

Доцільно підкреслити, що х. Дженкінсон, 
хоча і прагнув не втручатися в діловодну та ар-
хівну практику установ Англії, все ж був свідо-
мий загроз для формування й організації сучас-
них і майбутніх архівів, спричинених загальною 
тенденцією постійного й пришвидшеного зрос-
тання діловодної документації. Тому вирішив по-
дати у Підручнику низку підходів, заходів, техно-
логічних рішень рекомендаційного характеру, що 
мали посприяти на практичному рівні істотному 
вдосконаленню роботи зі службовими докумен-
тами від моменту їх створення в діловодстві до 
передавання на архівне зберігання чи їх знищен-
ня. Архівісти не повинні залишатись осторонь 
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цих проблем, але їхня участь розумілася вченим 
доцільною виключно у сенсі надання консуль-
тацій та методичної допомоги щодо ведення ді-
ловодства в установі та підготовки передавання 
документів до архіву.

Зосередивши увагу на службових докумен-
тах, він виокремив три основні їх категорії, що 
відкладалися та накопичувалися в діловодстві 
структурних підрозділів установи: 1) вхідні до-
кументи, які установа одержала від інших уста-
нов або осіб; 2) копії вихідних документів; 3) до-
кументи, що циркулюють в установі. 

х. Дженкінсон не міг обійти увагою те, що 
в Англії державні та приватні установи існува-
ли віками, але їхні функції та компетенція часто 
змінювалися. Для реалізації практично ідеї «не-
перервного відповідального зберігання» архів-
них документів він висвітлив у другій частині 
Підручника можливі варіанти організації архіву 
установи: 1) у разі, коли установа утворила свій 
архів, а її функції та компетенція залишаються 
без змін (всі відповідальні особи, яким дове-
деться працювати в архіві установи, повинні за-
безпечити наступність встановленого офіційно 
порядку організації документів архіву та його 
діяльності); 2) у випадку ліквідації установи та 
передавання її функцій іншій установі (визначе-
на первісно в установі, яка ліквідується, «архівна 
лінія» зберігання документів повинна залишати-
ся незмінною в установі, якій передають функції 
її попередниці); 3) коли певну функцію установи 
скасовано, проте вона продовжує свою повно-
цінну діяльність (документи скасованої функції 
підлягають збереженню, оскільки не втрачають 
своєї історичної та правової цінності); 4) коли 
здійснено повну ліквідацію установи, що не су-
проводжується передаванням її функцій іншій 
установі (керівник установи на підставі відпо-
відного нормативного акту або за власною ініціа-
тивою повинен передати архів іншій установі)29.

Ключовим моментом у другій частині Під-
ручника є сформульована х. Дженкінсоном де-
фініція поняття «архівна група». Він відзначив, 
що в архівах континентальної Європи архівний 
фонд є основною одиницею класифікації й збері-
гання документів. Проте, на його думку, сутність 
цього поняття слід було дещо розширити та по-
значати як «архівну групу і архівний матеріал, 
утворений в діяльності установи, що діяла само-
стійно і самодостатньо з усіх питань її компетен-
ції»30. Організація документів «архівної групи», 
за потреби її впорядкування – підкреслив уче-
ний – базується виключно на провідних архівних 
принципах «поваги до фонду» та неподільності 
історично сформованої структури документів.

у коментарях до запропонованого поняття 
х. Дженкінсон пояснив, що спирався на ретель-
ний аналіз історичних традицій утворення і функ-
ціювання органів державної влади та управління 
Англії, їх системи документування, особливос-
тей організації діловодства і специфіки форму-
вання їхніх архівів. Приміром, документальні 
комплекси окремих департаментів Воєнного 
міністерства Англії часів Першої світової війни 
являли собою цілісні архівні фонди, сформовані 
в діяльності цих структурних підрозділів саме як 
самостійних виконавчих органів. Тобто, як пише 
х. Дженкінсон, то «були фонди у складі фонду». 
Така практика фондової організації архівних до-
кументів у державних установах наштовхнула 
його на думку запровадити поняття «архівна гру-
па» (дотичного до сучасного поняття архівісти-
ки – «об’єднаний архівний фонд») і окреслити 
внутрішню структуру її складових частин, зокре-
ма: 1) архівна група із зазначенням керівної уста-
нови, при якій вона виникла; 2) архівні фонди 
окремих установ – структурних підрозділів цієї 
архівної групи; 3) відділи фондів, що належали 
структурним підрозділам цих установ; 4) підвід-
діл, що відображає адміністративну функцію, яка 
сприяла утворенню архівних документів; 5) ка-
тегорії окремих архівних документів; 6) одиниці 
зберігання у межах категорій документів.

у третій частині Підручника автор пре-
зентував «Золоте правило створення архіву» 
(§. 10. The Golden Rule of Archive Making), в яко-
му наголошувалося: адміністратор повинен га-
рантувати, що доручена йому документація зна-
ходиться у належному порядку й повноті, тобто, 
ним було збережено важливих документів ні за-
надто багато, ні занадто мало, і у разі настання 
будь-яких змін у діяльності установи, зокрема 
звільнення персоналу, його наступник зможе 
продовжити цю роботу, не відчуваючи при цьо-
му незручностей31. Також х. Дженкінсон радив 
службовцям установи забезпечити грамотну ор-
ганізацію діловодства і зберігати якомога меншу 
кількість непотрібної документації, під час роз-
бирання та відбору документів на архівне збері-
гання приділити увагу їх ретельному вивченню, 
але не розглядати з перспективи використання 
як історичних джерел. Пізніше він рекомендував 
під час відбору документів на архівне зберіган-
ня застосовувати критерій, що базувався на ад-
міністративно-правовій звітності та врахуванні 
ціннісних ознак змісту документів (їх значущість 
у сенсі повноти фіксації діяльності установи, ре-
презентативності відображення задокументова-
них фактів, подій, процесів, прийняття рішень, 
пов’язаних з функціонуванням установи). На 
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підставі цього критерію архівному зберіганню 
мають підлягати документи, що «свого часу вия-
вилися найпотрібнішими для роботи установи» і 
містили достовірні, незаплямовані свідчення про 
те, чим установа або фізична особа, причетна до 
їх створення, займалася32.

Під тиском нагальних потреб захисту й охо рони 
архівів часів Другої світової війни, х. Джен кін сон 
долучився до розроблення низки нор ма тивних 
документів, де обґрунтував роль архі вістів у 
«зваженому знищенні, так само, як і в збері-
ганні» документів архіву. При цьому розроб-
лені ним критерії оцінки відбору документів на 
архівне зберігання були спрямовані пере важно 
на забезпечення їх максимального збереження. 
Маркером такої позиції слугувало переконання у 
тому, що «ми можемо критикувати минуле тільки 
тоді, коли воно не в змозі йти в ногу з його влас-
ними стандартами цінностей»*.

Після виходу у світ Підручника окреслені 
х. Дженкінсоном окремі теоретичні та методич-
ні підходи неоднозначно були сприйняті архі-
вістами та стали предметом тривалих наукових 
дискусій. Зокрема, Е. Казанова вказав на сино-
німію у трактуванні понять «архів» і «архівний 
документ», а також визнав проблематичним ви-
сновок про те, що архівні документи призначені 
для «неперервного відповідального зберігання» 
не в інтересах і цілях майбутніх поколінь33. Під 
вогонь критики головного опонента вченого – 
Т. Р. Шелленберґа потрапили підходи до оцінки 
архівних документів, які він визнав застаріли-
ми34. і. любименко слідом за Е. Казановою, не 
могла погодитися з визначенням поняття «архів», 
який за автором аж ніяк не будинки чи установи, 
а лише «архівний матеріал». Дослідниця також 
дорікала х. Дженкінсону за негативне ставлен-
ня до ролі історика в архівній справі та особливо 
за висловлену ним ідею про знищення архівних 
документів виключно їхніми створювачами35. 
Е. лодоліні також вказав на тотожність тлумачен-
ня англійським архівістом понять «архів» і «ар-
хівний документ», але відзначив цінність його 
міркувань про забезпечення цілісності, недотор-
каності документів архіву та незмінності історич-
но сформованого порядку їхнього групування36.

Попри суперечливий і дискусійний характер 
окремих положень, праця х. Дженкінсона була 
однією з перших спроб власної рефлексії англій-
ського архівознавства. у ній відбилися загальні 

* Cit.: Jenkinson H. A Manual of Archive Administration 
including the problems of war– archives and archive 
making. – P. 119. «…we can criticize the Past only if it failed 
to keep up to its own standard of values».

тенденції розвитку європейського класичного 
архівознавства кінця XIX – початку XX ст., орі-
єнтованого на пошуки шляхів удосконалення 
понятійно-термінологічного апарату архівісти-
ки, вирішення широкого спектру найактуальні-
ших теоретичних і прикладних проблем архів-
ної справи. В цьому контексті треба відзначити 
прагнення х. Дженкінсона осмислити феномен 
архівного документа, виявити його походження, 
істотні ознаки, властивості й найважливіші смис-
лові чинники побутування в суспільстві, комп-
лексно підійти до розгляду діяльності архіву. 
Заслуговує на підкреслення здійснений ученим 
показ взаємозв’язку між усіма основними ланка-
ми архівної роботи – організації, впорядкування, 
забезпечення збереженості, описування, публіка-
ції архівних документів, взаємин із дослідника-
ми та роз’яснення сутності архівних процесів на 
методичному рівні. Що ж до його концепції екс-
пертизи цінності архівних документів, то вона 
розумілася в межах позитивістської парадигми, 
з властивими їй культом «достовірного факту», 
конструюванням лінеарних схем, канонізацією 
безумовного пізнавального об’єктивізму і ней-
тральності. На чільне місце висувалася не систе-
ма науково-обґрунтованих принципів і критеріїв 
встановлення цінності архівного документа і, зо-
крема, дотримання основного постулату оцінки 
та відбору документів на архівне зберігання – 
пріоритет більш цінного перед менш цінним, а 
безпосередньо «фактична цінність» документа 
як неупередженого свідчення й доказу минулого. 
Відмова від оцінкових підходів призвела у під-
сумку до наполегливих вимог максимального 
збереження архівних документів, заперечення 
участі в експертизі цінності документів архівіс-
тів і надання преференцій на знищення докумен-
тів їхнім безпосереднім творцям без забезпечен-
ня контролю або надання методичної допомоги з 
боку архівістів.

у сучасній зарубіжній архівістиці проблеми 
експертизи цінності архівних документів є прі-
оритетним напрямком наукових і прикладних 
досліджень. Розвиток двох провідних тенденцій 
сучасної цивілізації – глобалізації та інформати-
зації, їх тісний взаємозв’язок спричинив дина-
мічне зростання обсягів інформації, вдоскона-
лення інформаційних технологій та формування 
єдиного інформаційного простору, який створює 
якісно нові умови для культурного обміну, вза-
ємодії, освіти, бізнесу, міжособистісного спілку-
вання, успішно долаючи просторові, соціальні, 
мовні та інші бар’єри. Нові комунікаційні сис-
теми радикально трансформують простір і час, 
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фундаментальні виміри життя окремої людини й 
суспільства в цілому. слід підкреслити, що саме 
поняття «інформація» еволюціонує – розширя-
ється, диференціюється, доповнюється новими 
смисловими аспектами37.

«Виклики часу» акцентують увагу архівної 
спільноти на потребі уважного аналізу інтелек-
туальних здобутків минулого, суттєвого онов-
лення архівознавства шляхом опрацювання но-
вих теорій, дослідницьких методів і технологій 
та акумуляції надбань інших наук. Наприкінці 
хх ст. – на початку ххі ст. у межах національ-
них програм розроблено та удосконалюються 
інноваційні моделі оцінки та відбору докумен-
тів на архівне зберігання38, як наприклад «ма-
кроекспертиза» або «макрооцінка документів» 
у Канаді, «функціональний підхід» в Австралії. 
Ці моделі інтегровані в систему керування доку-
ментаційними процесами через залучення архі-
вів до життєвого циклу документа в установах та 
орієнтовані на проведення експертизи цінності 
документів з різними носіями, якими динамічно 
комплектуються державні архіви. Для всебічного 
вивчення інформаційного потенціалу документів 
і оптимізації формування національних архівів 
зарубіжних країн застосовується широке коло 
критеріїв цінності (всебічності (комплексності), 
повнота серій документів, їх унікальність, автен-
тичність, взаємозв’язок між документами, час 
створення і фізичний стан документів, ін.), з осо-
бливим акцентом на походження, зміст докумен-
тів, контекст, в якому вони створюються, та їхню 
суспільну цінність. Поширеним методичним до-
кументом для проведення експертизи цінності у 
багатьох країнах, зокрема, Європейського союзу 
є переліки документів зі строками їх зберігання. 
Варто підкреслити, що нині архівісти не тільки 
є активними учасниками процесів оцінки доку-
ментів, а й безнастанно розширяють співпрацю з 
їхніми творцями, невід’ємну складову якої стано-
вить обмін інформацією та усвідомлення взаєм-
ної відповідальності за збереження документаль-
ної пам’яті людства39. Важливим нововведеннями 
стало включення поняття «менеджмент ризику» 
до процесу прийняття рішень про відбір доку-
ментів на архівне зберігання та проведення кон-
сультацій із зацікавленими сторонами40.

Починаючи з другої половини хх ст., концеп-
туальних змін зазнали оцінка документів та їх 
відбір на архівне зберігання у Великій британії. 
Наприкінці 1990-х рр. Національним архівом 
постульовано нову політику комплектування, 
яка базується на принципах прозорості й парт-
нерства, проведення публічних консультацій з 
урядовими установами, колегами-фахівцями та 

громадськістю щодо експертизи цінності доку-
ментів, використання сучасних методик з ура-
хуванням зарубіжного досвіду. На практичному 
рівні її застосування сприятиме надходженню до 
Національного архіву документів, що відобража-
ють основні напрями політики центрального уря-
ду сполученого Королівства, взаємодію держави 
з громадянами й навколишнім середовищем, а 
також містять потужний ресурс наукових дослі-
джень для сучасників і майбутніх поколінь41.

Отже, погляди х. Дженкінсона на експертизу 
цінності були суттєво переосмислені архівістами 
впродовж хх ст. – на початку ххі ст. утім, енер-
гійне відстоювання вченим збереження архівної 
цінності документів й досі надихає їх та слугує 
глибинним моральним імперативом у повсякден-
ній діяльності.
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Необхідність дослідження уніфікації галу-
зевої (відомчої) документації в Україні. Після 
набуття україною незалежності актуалізувалося 
розроблення та  впровадження власних уніфіко-
ваних форм документів (уФД) у різних галузях 
та сферах діяльності. До того часу процес уніфі-
кації службових документів у сРсР передбачав 
упровадження відповідних державних стандар-
тів, в яких надавалися уніфіковані форми. На 
початку 1990-х років україна також намагалася 
шляхом стандартизації впровадити уФД. Однак, 
після прийняття Закону україни «Про стандарти-
зацію»1, застосування державних стандартів має 
здійснюватися на добровільних засадах. Це зу-
мовило інший шлях уніфікації службових доку-
ментів. Тепер уФД затверджуються розпорядчим 
документом відповідного державного органу чи 
центральної установи окремо як форми, що є до-
датками до розпорядчого документа (постанова, 
наказ, розпорядження тощо) або, здебільшого, як 
додатки до організаційного документа (порядок, 
інструкція, положення тощо) – проекту норма-
тивно-правового акта, який також є додатком до 
цього розпорядчого документа. Цей розпорядчий 
документ разом із додатком – проектом норма-
тивно-правового акта, формами, що є додатками 
до цього акта, подається в Міністерство юстиції 
україни для реєстрації як нормативно-правовий 
акт. Після цього зміст розпорядчого документа, 
зміст акта та зміст додатків (форм й, за наявнос-
ті, рекомендацій щодо їх оформлення, інших 
додатків) публікують в «Офіційному віснику 
україни». Таким чином самі уФД набувають ста-
тусу нормативно-правового акта.

Незважаючи на тривалий час існування поді-
бної практики уніфікації службових документів, 
вона ще не була об’єктом дослідження з пози-
цій документознавства. Тому Державна архівна 
служба україни замовила уНДіАсД здійснити 

впродовж 2012–2013 рр. дослідження уніфікації 
галузевої (відомчої) документації.

Завдання дослідження. серед завдань дослі-
дження, основні результати виконання яких ви-
кладено у цій статті, були такі:

з’ясувати загальний обсяг потоку публікацій 
уФД та його динаміку за 1997–2012 рр.;

визначити  кількісні показники («продуктив-
ність») у розробленні уФД державними органа-
ми та центральними установами у вказані роки;

подати перелік номіналів службових докумен-
тів, що застосовувалися у галузевій уніфікації;

визначити найпоширеніші помилки, допуще-
ні під час уніфікації, тобто під час оформлення 
уФД, в його формулярі та окремих рекізитів.

Джерела дослідження. Головним джерелом 
для статистичного дослідження стали випуски 
«Офіційного вісника україни» за 1997–2012 рр.

слід зазначити, що під час аналізу реквізитів 
уФД нами використовувались назви реквізитів, 
зафіксовані в ДсТу 4163–2003 «Державна уні-
фікована система документації. уніфікована сис-
тема організаційно-розпорядчої документації. 
Вимоги до оформлювання документів»2. Деякі 
вимоги щодо створення уніфікованих систем 
документації та розроблення уФД було взято з 
«Типової інструкції з діловодства у централь-
них органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах 
виконавчої влади»3, ДсТу 3843-99 «Державна 
уніфікована система документації. Основні по-
ложення»4 та ДсТу 3844-99 «Державна уніфі-
кована система документації. Формуляр-зразок. 
Вимоги до побудови»5.

поняттєвий апарат дослідження. Терміни, 
вжиті у дослідженні, відповідають трактуванню 
їх у Національному стандарті ДсТу 2732:2004 

уДК 35.077.1:354(477)“1997/2012”

віта Бойко 

уніФіКАЦія сЛуЖБовИх ДоКумЕнтів ДЕрЖАвнИх орГАнів
і ЦЕнтрАЛьнИх устАнов уКрАЇнИ у 1997–2012 рр.

Проаналізовано загальний обсяг потоку публікацій уніфікованих форм документів галузевої доку-
ментації за 1997–2012 рр. Визначено кількісні показники потоку уніфікованих форм документів дер-
жавних органів (їх підрозділів) та центральних установ україни в зазначені роки. Подано відомості 
про частоту застосування назв номіналів уніфікованих форм документів у галузевій документації за 
останні десять років.

Ключові слова: документація, службовий документ, реквізит службового документа, формуляр 
службового документа, уніфікована форма (службового) документа, бланк службового документа.
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«Діловодство й архівна справа. Терміни та визна-
чення понять»6. Зокрема, нижчезазначені термі-
ни вжито у такому значенні:

Документація – це сукупність службових до-
кументів, об’єднаних за ознакою належності до 
певної галузі, сфери, напряму діяльності, устано-
ви чи її структурного підрозділу.

службовий документ – це офіційний доку-
мент, який юридична особа створила або отри-
мала в процесі діяльності, і який відповідним чи-
ном зареєстрований чи засвідчений нею.

Реквізит службового документа – інформація, 
зафіксована в (на) службовому документі для 
його ідентифікації, організування обігу і (або) 
надання йому юридичної сили.

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

уніфікована форма (службового) документа – 
стандартний формуляр службового документа, 
встановлений відповідно до функціонального 
призначення службового документа в певній 
сфері діяльності чи галузі.

система документації – сукупність взаємопо-
в’язаних службових документів, використовува-
них у певній сфері діяльності чи галузі.

уніфікована система документації – створена 
за єдиними правилами та вимогами система до-
кументації.

бланк службового документа – уніфікована 
форма службового документа з фіксованою дру-
ком постійною частиною інформації реквізитів 
і наявністю місця для фіксації її змінної части-
ни. у ДсТу 4163-2003 «Державна уніфікована 
система документації. уніфікована система ор-
ганізаційно-розпорядчої документації. Вимоги 
до оформлювання документів» установлено такі 
види бланків службових документів:

загальний бланк (призначений для створю-
вання різних видів документів (без зазначення у 
бланку назви виду документа), крім листа);

бланк листа;
бланк конкретного виду документа (із зазна-

ченням у бланку назви виду (виду номіналу) 
службового документа, крім листа).

Номінал службового документа – це функцій-
ні та структурно-композиційні ознаки певного 
виду задокументованої службової чи особистої 
інформації (наказ, акт, протокол, лист, щоденник 
тощо).

Показник службового документа – характе-
ристика одного об’єкта чи множини об’єктів, що 
є необхідною складовою тексту службового до-
кумента.

Оформлення службового документа – фікса-
ція реквізитів службового документа, встановле-
них правилами документування.

Відомості про загальний обсяг потоків пу-
блікацій УФД за 1997–2012 рр. Аналіз потоку 
публікацій уФД державних органів та централь-
них установ україни за 1997–2012 рр. мав визна-
чити його кількісні показники за кожний рік та 
кількість уФД за зазначений відтинок часу кож-
ного державного органу чи центральної устано-
ви. Між тим визначення «продуктивності» дер-
жавних органів (їх підрозділів) чи центральних 
установ ускладнювалося у зв’язку з реформуван-
ням їхньої структури (переменуванням, злиттям 
або, навпаки, поділом). слід також врахувати, що 
уФД окремих державних органів встановлюва-
лися на один рік або впроваджувалися щорічно з 
оновленням чи без нього. Перевидання окремих 
уФД ще було пов’язано із ліквідацією державно-
го органу – автора їх, і правонаступністю його 
іншим державним органом, який і перевидав цю 
уФД. Загальну кількість уФД за роками подано 
у таблиці 1.

Таблиця 1.
Кількість уФД у 1997–2012 рр. за роками

Роки Загальна кількість уФД

1997 756

1998 692

1999 352

2000 263

2001 153

2002 987

2003 1477

2004 1955

2005 246

2006 357

2007 279

2008 221

2009 1245

2010 342

2011 450

2012 303

Всього 10078
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Що стосується пріоритетності серед держав-
них органів та центральних установ, зареєстро-
ваних Міністерством юстиції україни уФД, то 
у групі «лідерів» є Кабінет Міністрів україни, 
Правління Національного банку україни, 
Державна податкова адміністрація україни. у та-
блиці 2 зафіксовано кількісні показники уФД 12 
«найпродуктивніших» у цьому напрямі установ 
україни.

Таблиця 2.
показники найбільш

«продуктивних» установ україни
щодо зареєстрових мін’юстом уФД

1 Кабінет Міністрів україни 900

2 Правління Національного банку 
україни

587

3 Державна податкова адміністрація 
україни

576

4 Міністерство аграрної політики 
україни

443

5 Міністерство внутрішніх справ 
україни

425

6 Державна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку україни

361

7 Державне казначейство україни 343

8 Міністерство юстиції україни 316

9 Міністерство транспорту україни 295

10 Міністерство охорони здоров’я 
україни

242

11 Міністерство освіти і науки 
україни

231

12 Міністерство фінансів україни 231

Загальні відомості щодо показників у виданні 
уФД державних органів та центральних установ 
за кожний рік упродовж 1997–2012 рр. подано у 
додатку 1.

Перелік номіналів службових документів, 
що застосовувалися у галузевій уніфікації. Для 
більшості уФД застосовано традиційні назви но-
міналів службових документів. у таблиці 3 по-
дано відомості про 10 найуживаніших назв номі-
налів документів в уФД у 2003–2012 рр. (тобто за 
останні десять років).

Таблиця 3.
найуживаніші номінали у назвах уФД

№№
п/п Номінал уФД Кількість

застосування

1 2 3

1 Заява 676

2 Акт 531

3 Журнал 524

4 Звіт 518

5 Довідка 319

6 Повідомлення 292

7 Картка 196

8 Реєстр 181

9 Відомість 166

10 інформація 166

у додатку 2 подано відомості про частоту за-
стосування назв номіналів уФД у 2003–2012 рр. 
(тобто за останні десять років).

статистичний ряд назв номіналів документів 
уФД, поданих у додатку 2, можна розглянути з 
позицій закономірності «концентрації-розсіян-
ня» бредфорда-Ципфа (методику аналізу статис-
тичних рядів у межах цієї закономірності розгля-
нуто, зокрема в праці Михайлова А. і.7). Назви 
позицій 1–4 становлять перші 30% усієї сукуп-
ності. Це так звана «зона ядра». Тобто, найужи-
ваніші були такі назви видів документів: «заява», 
«акт», «журнал», «звіт». Другі 30% сукупності 
становлять назви з 5 по 20 позицію включно. З 
21 по 245 позиції назв – це останні 30%, тобто 
так звана «зона розсіяння». За іншими розрахун-
ками «зони ядра» – це позиції 1–11, тобто що 
становлять 50% сукупності, а всі інші позиції 
(12–245) – «зона розсіяння».

Мали місце уФД без зазначення назви виду 
документа. у потоці їх всього 72. Причому, пода-
ти назву у цих випадках, виходячи з функційного 
спрямування та реквізитів документа, було не так 
уже й складно. Певно, такими уФД були «довід-
ки», «повідомлення», «доповідні записки», «за-
явки» тощо. Привертає увагу з документознавчої 
точки зору застосування подвійних назв видів 
документів в уФД. Це свідчить про наявність ви-
дової диференціації номіналу і наявності бінар-
ної функційної спрямованості видів документів.
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у той же час є низка назв документів, які на-
вряд чи можна вважати відповідними цьому рек-
візиту, зокрема «(адміністративні) операції…», 
«облік (обміну…)», «доходи (від операційної ді-
яльності…)», «примітка …», «формування (фон-
ду…)» тощо, частота використання яких у потоці 
уФД здебільшого 1–2 рази.

Деяка частина форм стосується не документів, 
а унормування інформації (відбитків, «відтис-
ків») штампів та кліше офіційного застосування. 
Така інформація не враховувалася в таблиці.

Найпоширеніші помилки, допущені під час 
уніфікації (тобто, під час оформлення УФД, 
в його формулярі та окремих реквізитах). 
Найтиповішими помилками під час надання фор-
мулярів уФД були:

зазначення на аркуші (першому аркуші) уФД 
слів «зразок», «форма» або «бланк»;

відсутність уніфікації в зафіксуванні реквізи-
ту «Зображення Державного Герба україни»;

при наявності реквізиту «відбиток штампа» 
були відсутні відомості про те, яка інформація 
має бути у штампі або посилання на нормативно-
правовий акт, що унормовує таку інформацію;

у реквізиті «гриф затвердження» часто не 
було вказано, з якої інформації (елементів) він 
має складатися;

низку назв видів уніфікованих форм докумен-
тів навряд чи можна вважати як позначення но-
міналу;

у багатьох уФД відсутній реквізит «Дата до-
кумента», який є обов’язковим;

у багатьох уФД відсутній також реквізит 
«Підпис», а в уніфікованих формах фінансових 
документів – підпис головного бухгалтера;

у значній кількості уніфікованих форм журна-
лів, як облікових і реєстраційних документів, від-
сутні ревізити в оформленні титульного і остан-
нього аркушів;

у деяких формах неправильно розміщено рек-
візит «Адресат».

Можливі заходи щодо практичного впро-
вадження результатів дослідження. На під-
ставі дослідження можна підготувати методич-
ні рекомендації Міністерству юстиції україни 
щодо прийняття до реєстрації уФД. Якщо такі 
будуть схвалені, вони можуть стати дієвим до-
датком до наказу Міністерства юстиції україни 
від 12.04.2005 за № 34/5 «Про вдосконалення 
порядку державної реєстрації нормативно-пра-
вових актів у Міністерстві юстиції україни та 
скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції україни 12 квітня 2005 р. за 
№ 381/106618.
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2001. – № 31. – ст. 145.
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Основні положення : ДсТу 3843-99. – К. : Держ спожив-
стандарт україни, 2000. – 26 с.

5 Державна уніфікована система документації. Форм-
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Держспоживстандарт україни, 2000. – 29 с.

6 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначен-
ня понять : ДсТу 2732:2004. – К. : Держспоживстандарт 
україни, 2005. – 32 с.

7 Михайлов А. И., Черный А. И., Гиляревский Р. С. 
Научные коммуникации и информатика : монография. – 
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8 Про вдосконалення порядку державної реєстра-
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україни та скасування рішення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів : наказ М-ва юстиції україни 
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Додаток 1
Кількість уФД у 1997–2012 рр.

державних органів (їхніх підрозділів) та центральних установ

1997 рік

1 Кабінет Міністрів україни 87

2 Правління Національного банку україни 43

3 Міністерство охорони здоров’я україни 10

- Міністерство охорони здоров’я україни та Академія медичних наук україни 1

- Міністерство охорони здоров’я україни та Міністерство праці україни та
Міністерство статистики україни та Фонд соціального страхування україни 1

- Міністерство охорони здоров’я україни та Міністерство внутрішніх справ
україни та Генеральна прокуратура україни та Міністерство юстиції україни 5

4 Державна митна служба україни 15

5 Державна податкова адміністрація україни 94

- Державна податкова адміністрація україни та Міністерство юстиції україни 1

- Державна податкова адміністрація україни та Державне казначейство україни 5

6 Державне агентство україни з авторських і суміжних прав 2

7 Міністерство транспорту україни 10

8 Фонд державного майна україни 51

- Фонд державного майна україни та Антимонопольний комітет україни та
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 2

9 Міністерство промисловості україни 15

10 Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі україни 46

11 Міністерство сільського господарства і продовольства україни 1

- Міністерство сільського господарства і продовольства україни та Міністерство
фінансів україни та Міністерство економіки україни 18

12 Міністерство освіти україни 2

13 Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації 31

14 Міністерство юстиції україни 14

15 Державний комітет зв’язку україни 23

16 Міністерство оборони україни 19

- Міністерство оборони україни та Міністерство фінансів україни та Державна
податкова адміністрація україни 2

17 Головне архівне управління україни 5

18 Державний комітет статистики україни 15

19 Міністерство статистики україни 15

20 Міністерство внутрішніх справ україни 23

- Міністерство внутрішніх справ україни та Міністерство охорони здоров’я україни 3
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21 Міністерство культури і мистецтв україни 3

22 Міністерство фінансів україни 5

23 Міністерство рибного господарства україни 1

24 Міністерство закордонних справ україни 3

25 Міністерство зв’язку україни 1

26 Державний комітет україни по нагляду за охороною праці 14

27 Міністерство лісового господарства україни 40

28 Антимонопольний комітет україни та Фонд державного майна україни 1

29 Головне управління державного казначейства україни та Державний комітет
статистики україни 13

30 Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості україни 8

31 Головна державна інспекція з карантину рослин україни 1

32 Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
україни 10

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки україни та Державний комітет рибного господарства україни 20

33 Міністерство праці та соціальної політики україни 3

34 Пенсійний фонд україни та Міністерство праці та соціальної політики україни
та Державний комітет зв’язку україни 5

35 Міністерство аграрного комплексу україни 2

- Міністерство аграрного комплексу україни та Міністерство фінансів україни 19

36 Державне патентне відомство україни 1

37 Державний комітет україни з медичної та мікробіологічної промисловості 3

38 Міністерство економіки україни та Міністерство агропромислового комплексу

україни та Міністерство фінансів україни та Державний комітет статистики
україни 3

39 Державний комітет україни з питань державних секретів та технічного захисту
інформації та Головне архівне управління україни 16

40 Державний комітет україни у справах захисту прав споживачів 19

41 Державний комітет україни з енергозбереження 1

42
Міністерство економічної безпеки україни та Державний комітет лісового
Господарства україни та Державний комітет рибного господарства україни
та Державний комітет земельних ресурсів україни

5

всього уніфікованих форм 756

1998 рік

1 Кабінет Міністрів україни 149

2 Правління Національного банку україни 37

3 Державна податкова адміністрація україни 66

4 Державна митна служба україни 12
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5 Міністерство юстиції україни 6

6 Фонд державного майна україни 2

- Фонд державного майна україни та Міністерство економіки україни 1

- Фонд державного майна україни та Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку україни та Антимонопольний комітет україни 11

7 Міністерство внутрішніх справ україни 42

- Міністерство внутрішніх справ україни та Державний комітет зв’язку україни 2

- Міністерство внутрішніх справ україни та Міністерство закордонних справ
україни та Міністерство юстиції україни 4

8 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 22

9 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни 17

10 Державний комітет статистики україни 21

- Державний комітет статистики україни та Міністерство у справах науки і
технологій україни 10

11 Державна служба експертного контролю україни 6

12 Міністерство освіти україни 11

- Міністерство освіти україни та Міністерство внутрішніх справ україни та
Головне управління державної пожежної охорони україни 4

13 Міністерство оборони україни 6

14 Головне архівне управління україни 4

- Головне архівне управління україни та Національна академія наук україни 7

15 Державний комітет україни з енергозбереження 2

16 Головне контрольно-ревізійне управління україни 1

17 Міністерство охорони здоров’я україни 11

18 Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації 16

19 Міністерство транспорту україни 38

20 Державний комітет рибного господарства україни 17

21 Міністерство україни у справах науки і технологій 4

22 Міністерство праці та соціальної політики україни 7

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Комітет нагляду за
охороною праці україни 6

23 Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі україни 4

24 Державний комітет зв’язку україни 21

- Державний комітет зв’язку україни та Міністерство інформації україни та
Міністерство транспорту україни 10

- Державний комітет зв’язку україни та Міністерство праці та соціальної політики
україни та Пенсійний фонд україни 25

25 Міністерство фінансів україни 6

- Міністерство фінансів україни та Головне управління державного казначейства україни 4



39

і. Архівна справа: історія та сучасність

26 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики україни 12

27 Державний комітет україни з питань розвитку підприємництва 1

28 Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
україни 9

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
україни та Фонд державного майна україни 9

29 Державний комітет україни по матеріальних резервах 3

30 Державне патентне відомство україни 1

31 Антимонопольний комітет україни 1

- Антимонопольний комітет україни та Фонд державного майна україни 1

32 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуації та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 2

33 Міністерство культури і мистецтв україни 6

34 Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів україни 3

35 Міністерство аграрного комплексу україни та Міністерство фінансів україни 1

36 Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів
україни 6

37 Пенсійний фонд україни та Міністерство фінансів україни та Міністерство
економіки україни та Державна податкова адміністрація україни 19

38 Міністерство економіки україни та Міністерство фінансів україни 2

-
Міністерство економіки україни та Міністерство зовнішніх економічних зв’язків
і торгівлі україни та Міністерство охорони здоров’я україни та Державний
комітет україни з медичної та мікробіологічної промисловості

4

всього уніфікованих форм 692

1999 рік

1 Кабінет Міністрів україни 73

2 Правління Національного банку україни 16

3 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни 4

- Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни та
Державний комітет україни по туризму 10

4 Державна податкова адміністрація україни 19

- Державна податкова адміністрація україни та Державна митна служба україни 1

5 Міністерство транспорту україни 29

6 Фонд державного майна україни 10

7 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 13

8 Міністерство фінансів україни 21

- Міністерство фінансів україни та Головне управління державного казначейства
україни 5

9 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики україни 5
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10 Національне агентство україни з управління державними корпоративними
правами 10

11 Державна митна служба україни 3

- Державна митна служба україни та Державний комітет зв’язку та інформатизації
україни 1

12 Міністерство охорони здоров’я україни 4

13 Міністерство юстиції україни 3

14 Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 
україни 3

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
україни та Державна податкова адміністрація україни 4

15 Міністерство праці та соціальної політики україни 4

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Комітет по нагляду за
охороною праці україни 6

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Міністерство фінансів
україни та Державна податкова адміністрація україни 5

16 Головне управління державного казначейства україни 1

17 Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі україни 12

- Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі україни та Державний
комітет зв’язку україни 1

- Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі україни та Міністерство
економіки україни та Фонд державного майна україни 4

18 Державний комітет статистики україни 4

19 Міністерство оборони україни 10

20 Міністерство закордонних справ україни 26

- Міністерство закордонних справ україни та Державний комітет україни по туризму 1

21 Державний комітет україни з монополії на виробництво та обіг спиртних виробів 8

22 Державне агентство україни з авторських і суміжних прав 3

23 Державний комітет україни з медичної та мікробіологічної промисловості 3

24 Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості україни 1

25 Державний комітет зв’язку україни 1

26 Державний комітет з фізичної культури і спорту україни 2

27 Агентство україни з питань банкрутства 1

28 Міністерство освіти україни 1

29 Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації 5

- Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації та
Міністерство транспорту україни 4

30 Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування,
лікарських засобів та виробів медичного призначення 3

31 Державний комітет у справах охорони державного кордону україни та Державна
митна служба україни 3
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32 Міністерство україни у справах науки і технологій та Державний комітет
статистики україни 2

33
Міністерство україни з питань надзвичайних ситуації та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерство фінансів україни та Міністерство 
економіки україни та Державний комітет україни по матеріальних резервах

1

34

Державний комітет лісового господарства україни та Міністерство фінансів
україни та Міністерство економіки україни та Міністерство охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки україни та
Державна податкова адміністрація україни

3

35
Державний комітет україни у справах сім’ї та молоді та Міністерство освіти україни та 
Міністерство охорони здоров’я україни та Міністерство праці та соціальної політики 
україни

3

всього уніфікованих форм 352

2000 рік

1 Кабінет Міністрів україни 38

2 Правління Національного банку україни 16

3 Фонд державного майна україни 23

- Фонд державного майна україни та Міністерство фінансів україни та
Міністерство економіки україни 4

4 Державна податкова адміністрація україни 16

5 Міністерство юстиції україни 20

6 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 28

7 Міністерство економіки україни 16

8 Державний комітет статистики україни 7

9 Міністерство агропромислового комплексу україни 3

10 Міністерство праці та соціальної політики україни 4

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Державна податкова
адміністрація україни 3

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Комітет нагляду за
охороною праці україни 4

11 Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі україни 7

12 Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації
служби безпеки україни 8

13 Міністерство охорони здоров’я україни 2

14 Антимонопольний комітет україни 1

-
Антимонопольний комітет україни та Фонд державного майна україни та
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни та Державна
податкова адміністрація україни та служба безпеки україни

2

15 Державна митна служба україни 1

16 Міністерство фінансів україни 1

- Міністерство фінансів україни та Головне управління державного казначейства україни 4
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17 Міністерство транспорту україни 6

18 Міністерство аграрної політики україни 1

19 Державний департамент україни з питань виконання покарань 1

20 Державний комітет україни по водному господарству 6

21 Правління Пенсійного фонду україни 2

22 Національна комісія регулювання електроенергетики україни 2

23 Комітет україни з питань геології і використання надр 5

24 Державний комітет зв’язку та інформатизації україни 3

25 Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю 4

26 Державний комітет україни із земельних ресурсів 2

27 Державна служба експертного контролю україни 1

28 Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
україни 2

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки україни та 
Державна податкова адміністрація україни 1

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки україни та 
Державний комітет рибного господарства україни 16

29 Міністерство освіти україни та Міністерство фінансів україни та Міністерство
економіки україни 2

30
Державний комітет рибного господарства україни та Міністерство економіки україни 
та Міністерство фінансів україни та Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки україни та Державна податкова адміністрація україни

1

всього уніфікованих форм 263

2001 рік

1 Правління Національного банку україни 21

2 Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва та 
Державний комітет зв’язку та інформатизації україни 15

3 Міністерство аграрної політики україни 2

- Міністерство аграрної політики україни та Міністерство фінансів україни 19

4 Міністерство транспорту україни 3

5 Державний департамент україни з питань виконання покарань 2

6 Міністерство юстиції україни 18

7 Міністерство охорони здоров’я україни 5

8 Міністерство культури і мистецтв україни 13

9 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни та
Державна податкова адміністрація україни 1

10 Міністерство фінансів україни 2

- Міністерство фінансів україни та Фонд державного майна україни 3
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11 Кабінет Міністрів україни 4

12 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 4

13 Міністерство освіти і науки україни 12

14 Міністерство праці та соціальної політики україни 4

15 Державний комітет архівів україни та Міністерство закордонних справ україни 6

16 Державний комітет україни по водному господарству 6

17 Фонд державного майна україни 2

18 Державний комітет статистики україни та Міністерство освіти і науки україни 1

19 Державний комітет лісового господарства україни 2

20 Державна митна служба україни 2

21 Міністерство оборони україни 2

22 Державна податкова адміністрація україни 1

23 Міністерство економіки україни 3

всього уніфікованих форм 153

2002 рік

1 Фонд державного майна україни 18

- Фонд державного майна україни та Міністерство економіки та з питань європейської 
інтеграції україни 1

2 Правління Фонду загальнообов’язкового страхування україни на випадок безробіття 3

3 Антимонопольний комітет україни 3

4 Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 10

5 Головна державна інспекція з карантину рослин україни 2

6 Головне контрольно-ревізійне управління україни 3

7 Головне управління державної служби україни та українська академія державного 
управління при Президентові україни 2

8 Правління Пенсійного фонду україни 23

9 Правління Національного банку україни 52

10 Кабінет Міністрів україни 91

11 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни 7

12 Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму україни 3

13 Державний комітет україни з енергозбереження 1

14 Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації 29

15 Державний комітет лісового господарства україни 1

16 Державний комітет україни у справах сім’ї та молоді 3

17 Державний департамент ветеринарної медицини україни 7

18 Державний комітет архівів україни 1
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19 Департамент спеціальних комунікаційних систем та захисту інформації
служби безпеки україни 5

20 Державний комітет україни з питань фізичної культури і спорту 1

21 Державний комітет зв’язку україни 2

22 Державний комітет зв’язку та інформатизації україни 3

23 Державний комітет україни у справах національностей та міграції 40

24 Державний департамент україни з питань виконання покарань 28

25 Державний комітет статистики україни 2

- Державний комітет статистики україни та Верховний суд україни та
Міністерство юстиції україни 71

- Державний комітет статистики україни та Державний комітет україни у справах
сім’ї та молоді 2

26 Державне казначейство україни 85

- Державне казначейство україни та Державна податкова адміністрація україни 5

27 Державна митна служба україни 7

- Державна митна служба україни та Міністерство промислової політики україни 2

28 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 19

29 Державна податкова адміністрація україни 25

- Державна податкова адміністрація україни та Державна митна служба україни 1

30 Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва 2

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Національне космічне агентство україни 3

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство праці та соціальної політики україни 5

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни 3

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Державний комітет зв’язку та інформатизації україни 5

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство транспорту україни 3

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Державна туристична адміністрація україни 4

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство фінансів україни 6

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство промислової політики україни 5

31 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 5

32 Міністерство закордонних справ україни 2

33 Міністерство промислової політики україни 1

34 Міністерство фінансів україни 21
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35 Міністерство охорони здоров’я україни 47

- Міністерство охорони здоров’я україни та Державний комітет статистики
україни 1

36 Національна комісія регулювання електроенергетики україни 6

37 Міністерство транспорту україни 47

38 Міністерство палива та енергетики україни 1

39 Міністерство освіти і науки україни 55

40 Міністерство аграрної політики україни 20

- Міністерство аграрної політики україни та Міністерство фінансів україни 31

- Міністерство аграрної політики україни та Державний департамент ветеринарної
медицини україни 13

- Міністерство аграрної політики україни та українська академія аграрних наук 39

41 Міністерство екології та природних ресурсів україни 13

- Міністерство екології та природних ресурсів україни та Міністерство аграрної
політики україни 1

-
Міністерство екології та природних ресурсів україни та Міністерство фінансів україни та 
Державна податкова адміністрація україни та Міністерство праці та соціальної політики 
україни

3

42 Міністерство внутрішніх справ україни 33

43 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни 13

- Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни та
Державна митна служба україни 2

- Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни та
Міністерство культури і мистецтв україни 6

44 Міністерство оборони україни 6

45 Міністерство праці та соціальної політики україни 3

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Міністерство охорони здоров’я 
україни та Міністерство фінансів україни 2

46 Міністерство юстиції україни 22

всього уніфікованих форм 987

2003 рік

1 Фонд державного майна україни 11

2 служба безпеки україни 11

3 Правління Фонду загальнообов’язкового страхування україни на випадок безробіття 8

4 Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 3

5 Адміністрація державної прикордонної служби україни 1

- Адміністрація державної прикордонної служби україни та Державна митна
служба україни 1

6 указ Президента україни 3
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7 Правління Пенсійного фонду україни 2

- Правління Пенсійного фонду україни та Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни 7

8 Правління Національного банку україни 147

9 Кабінет Міністрів україни 126

10 Державний комітет україни з будівництва та архітектури 2

11 Державний комітет україни по водному господарству 6

12 Державний комітет у справах охорони державного кордону україни та
Державна митна служба україни 1

13 Державна служба з охорони прав на сорти рослин 3

14 Державний комітет архівів україни 6

15 Державний комітет україни з питань фізичної культури і спорту 1

16 Державний комітет україни по земельних ресурсах 4

17 Державний комітет україни з державного матеріального резерву 1

18 Державна служба автомобільних доріг україни 11

19 Державна служба експертного контролю україни 2

20 Державна судова адміністрація україни 15

21 Державний комітет ядерного регулювання україни 6

- Державний комітет ядерного регулювання україни та Міністерство палива та енергетики 
україни 8

22 Державний комітет зв’язку та інформатизації україни 18

- Державний комітет зв’язку та інформатизації україни та Державна митна служба україни 12

23 Державний комітет україни з питань житлово-комунального господарства 24

24 Державний департамент україни з питань виконання покарань 37

25 Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики 8

26 Державний комітет україни з нагляду за охороною праці 2

27 Державний комітет статистики україни 10

- Державний комітет статистики україни та Міністерство освіти і науки україни 5

28 Державне казначейство україни 97

29 Державна митна служба україни 44

-
Державна митна служба україни та Національна координаційний центр адміністрації 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та конверсії колишніх військових 
об’єктів

3

30 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 30

31 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 43

32 Державна податкова адміністрація україни 76

- Державна податкова адміністрація україни та Державне казначейство україни 3

- Державна податкова адміністрація україни та Державна митна служба україни 1
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33 Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва 7

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство фінансів україни 4

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство промислової політики україни 13

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство освіти і науки україни 4

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Державний комітет зв’язку та інформатизації україни 5

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство аграрної політики україни 2

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни 3

-
Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство аграрної політики україни та Державний комітет лісового господарства 
україни та Державний комітет україни з питань житлово-комунального господарства

5

34 Міністерство транспорту україни 64

- Міністерство транспорту україни та Міністерство оборони україни 3

35 Міністерство палива та енергетики україни 5

36 Міністерство освіти і науки україни 36

- Міністерство освіти і науки україни та Державний комітет статистики україни 2

- Міністерство освіти і науки україни та Державний комітет україни з питань регуляторної 
політики та підприємництва та Державна податкова адміністрація україни 2

37 Міністерство аграрної політики україни 185

- Міністерство аграрної політики україни та Міністерство фінансів україни 18

- Міністерство аграрної політики україни та Державна податкова адміністрація україни 5

- Міністерство аграрної політики україни та українська академія аграрних наук україни 2

38 Міністерство екології та природних ресурсів україни 17

- Міністерство екології та природних ресурсів україни та Міністерство фінансів україни та 
Державна податкова адміністрація україни 1

39 Міністерство культури і мистецтв україни 2

40 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи 64

-
Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерство економіки та з питань європейської 
інтеграції україни

2

41 Міністерство внутрішніх справ україни 56

- Міністерство внутрішніх справ україни та Міністерство надзвичайних ситуацій україни

- Міністерство внутрішніх справ україни та Міністерство закордонних справ україни 6

- Міністерство внутрішніх справ україни та Адміністрація державної прикордонної служби 
україни 4
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42 Міністерство закордонних справ україни 32

43 Міністерство охорони здоров’я україни 13

44 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни 25

- Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни та
Державна податкова адміністрація україни 2

45 Міністерство оборони україни 12

46 Міністерство праці та соціальної політики україни 20

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Пенсійний фонд україни
та Міністерство фінансів україни 1

47 Міністерство фінансів україни 20

- Міністерство фінансів україни та Державна митна служба україни 1

- Міністерство фінансів україни та Державний департамент фінансового
моніторингу 6

48 Міністерство юстиції україни 17

- Міністерство юстиції україни та Державне казначейство україни 2

- Міністерство юстиції україни та Державна митна служба україни 4

всього уніфікованих форм 1477

2004 рік

1 Фонд державного майна україни 27

- Фонд державного майна україни та Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції україни 1

- Фонд державного майна україни та Міністерство промислової політики україни 3

2 управління державної охорони україни 12

3 Національне космічне агентство україни 11

- Національне космічне агентство україни та Державна митна служба україни 2

4 Правління Фонду загальнообов’язкового страхування україни на випадок безробіття 2

5 Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 6

6 Адміністрація державної прикордонної служби україни 30

- Адміністрація державної прикордонної служби україни та Державна митна
служба україни 5

7 Правління Пенсійного фонду україни 48

8 Правління Національного банку україни 178

9 Кабінет Міністрів україни 84

10 Державна туристична адміністрація україни 5

11 Державний комітет україни з енергозбереження 3

12 Державний комітет лісового господарства україни 1

13 Державний комітет україни у справах сім’ї та молоді 3

14 Державний департамент фінансового моніторингу 1
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15 Державний комітет архівів україни 1

16 Державний комітет україни по земельних ресурсах 14

17 Державна служба україни з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 8

18 Державний комітет україни з державного матеріального резерву 2

- Державний комітет україни з державного матеріального резерву та
Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики 1

19 Державна служба експертного контролю україни 11

20 Державна судова адміністрація україни 3

21 Державний комітет ядерного регулювання україни 10

22 Державний комітет зв’язку та інформатизації україни 11

23 Державний комітет у справах національностей та міграції україни 4

- Державний комітет у справах національностей та міграції україни та
Адміністрація державної прикордонної служби україни 3

24 Державний комітет україни з питань житлово-комунального господарства 39

25 Державний департамент україни з питань виконання покарань 12

- Державний департамент україни з питань виконання покарань та Міністерство
внутрішніх справ україни 52

- Державний департамент україни з питань виконання покарань та Міністерство
внутрішніх справ україни та Міністерство праці та соціальної політики україни 14

26 Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики 13

27 Державний комітет україни з нагляду за охороною праці 18

28 Державний комітет статистики україни 23

- Державний комітет статистики україни та Державна служба автомобільних доріг
україни 2

29 Державне казначейство україни 126

- Державне казначейство україни та Державна податкова адміністрація україни 3

30 Державна митна служба україни 27

- Державна митна служба україни та Адміністрація державної прикордонної служби україни 3

31 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 94

32 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 46

33 Державна податкова адміністрація україни 45

- Державна податкова адміністрація україни та Державний комітет статистики україни 1

- Державна податкова адміністрація україни та Міністерство внутрішніх справ україни 7

34 Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва 38

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство охорони здоров’я україни 6

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство аграрної політики україни 22

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій 15



50

і. Архівна справа: історія та сучасність

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство транспорту україни 3

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство промислової політики україни 3

35 Міністерство транспорту та зв’язку україни 38

36 Міністерство культури і мистецтв україни 1

- Міністерство культури і мистецтв україни та Державний комітет україни з будівництва та 
архітектури 2

37 Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни 16

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни та
Державна податкова адміністрація україни 1

38 Міністерство надзвичайних ситуацій україни 3

- Міністерство надзвичайних ситуацій україни та Міністерство фінансів україни
та Міністерство палива та енергетики україни 2

39 Міністерство палива та енергетики україни 4

40 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи 28

41 Міністерство транспорту україни 98

42 Міністерство освіти і науки україни 47

-

Міністерство освіти і науки україни та Міністерство економіки з питань
європейської інтеграції україни та Міністерство промислової політики україни
та Міністерство аграрної політики україни та Міністерство фінансів україни та
Національна академія наук україни

3

- Міністерство освіти і науки україни та Міністерство культури і мистецтв україни
та Міністерство україни у справах сім’ї, дітей та молоді 1

43 Міністерство аграрної політики україни 96

- Міністерство аграрної політики україни та Міністерство фінансів україни 23

- Міністерство аграрної політики україни та українська академія аграрних наук
та Міністерство фінансів україни 10

- Міністерство аграрної політики україни та Державний департамент ветеринарної
медицини україни 3

44 Міністерство україни у справах сім’ї, дітей та молоді 10

45 Міністерство внутрішніх справ україни 158

- Міністерство внутрішніх справ україни та Державний комітет зв’язку та інформатизації 
україни 1

- Міністерство внутрішніх справ україни та Міністерство закордонних справ україни 2

- Міністерство внутрішніх справ україни та Державний департамент україни з
питань виконання покарань 21

- Міністерство внутрішніх справ україни та Міністерство транспорту україни 1

- Міністерство внутрішніх справ україни та Державна податкова адміністрація україни 5

46 Міністерство закордонних справ україни 4

47 Міністерство промислової політики україни 5
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48 Міністерство юстиції україни 34

- Міністерство юстиції україни та Міністерство закордонних справ україни 90

-
Міністерство юстиції україни та Національний координаційний центр адаптації 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та конверсії колишніх військових 
об’єктів

5

- Міністерство юстиції україни та Пенсійний фонд україни 1

49 Міністерство охорони здоров’я україни 33

- Міністерство охорони здоров’я україни та Міністерство внутрішніх справ україни 1

50 Міністерство фінансів україни 50

- Міністерство фінансів україни та Державний департамент фінансового моніторингу україни 1

51 Міністерство оборони україни 8

- Міністерство оборони україни та Міністерство освіти і науки україни 6

52 Міністерство економіки з питань європейської інтеграції україни 27

53 Міністерство праці та соціальної політики україни 14

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Міністерство фінансів україни 1

всього уніфікованих форм 1955

2005 рік

1 Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва 1

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Державний комітет україни з питань житлово-комунального господарства 5

2 Державний комітет ядерного регулювання україни 3

3 Міністерство оборони україни 6

4 Міністерство праці та соціальної політики україни 1

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Міністерство фінансів
україни та Міністерство економіки україни 1

5 Міністерство юстиції україни 5

6 Державний департамент україни з питань виконання покарань 3

7 Міністерство україни у справах сім’ї, дітей та молоді 1

- Міністерство україни у справах сім’ї, дітей та молоді та Міністерство охорони
здоров’я україни 2

8 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 10

9 Міністерство освіти і науки україни 6

10 Міністерство аграрної політики україни 33

- Міністерство аграрної політики україни та Державний департамент ветеринарної медицини 11

11 Правління Національного банку україни 12

12 Фонд державного майна україни 14

13 Державна податкова адміністрація україни 2

14 Міністерство внутрішніх справ україни 7
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15 Державна служба україни з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 25

16 Державне казначейство україни 14

17 Державна митна служба україни 12

18 Державна комісія україни з питань технічного регулювання та споживчої політики 6

19 Міністерство економіки україни 3

20 Кабінет Міністрів україни 7

21 Головне управління державної служби україни 8

22 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 9

23 Державний комітет статистики україни 2

24 Національна комісія з питань регулювання зв’язку україни 6

25 Державний комітет фінансового моніторингу україни 4

26 Національна комісія регулювання електроенергетики україни 10

27 Міністерство фінансів україни 1

28 Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства україни 2

29 Державний комітет архівів україни 5

30 Міністерство культури і мистецтв україни 4

31 Правління Пенсійного фонду україни 5

всього уніфікованих форм 246

2006 рік

1 Державна служба безпеки україни з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 16

2 Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва 4

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство юстиції україни 5

3 Кабінет Міністрів україни 19

4 Міністерство економіки україни 5

- Міністерство економіки україни та Державна податкова адміністрація україни 1

5 Міністерство культури і туризму україни 7

6 Міністерство транспорту та зв’язку україни 6

7 Міністерство фінансів україни 10

- Міністерство фінансів україни та Державне казначейство україни 2

8 Національна комісія з питань регулювання зв’язку україни 10

9 Національна комісія регулювання електроенергетики україни 4

10 Адміністрація державної прикордонної служби україни 10

11 Державна податкова адміністрація україни 14

12 Державна судова адміністрація україни 42

13 Державний комітет ядерного регулювання україни 6
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14 Міністерство закордонних справ україни 35

15 Міністерство палива та енергетики україни 11

16 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 7

17 Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 2

18 Міністерство аграрної політики україни 18

19 Міністерство праці та соціальної політики україни 3

20 Міністерство промислової політики україни 1

21 Фонд державного майна україни 10

22 Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту 1

23 Міністерство оборони україни 15

24 Міністерство освіти і науки україни 3

25 Міністерство внутрішніх справ україни 19

26 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 9

27 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 14

28 Правління Національного банку україни 16

29 Міністерство охорони здоров’я україни 8

30 Правління Пенсійного фонду україни 5

31 служба безпеки україни 3

32 Міністерство юстиції україни 4

33 Державна митна служба україни 2

34 Державний департамент україни з питань виконання покарань 8

35 Державний комітет фінансового моніторингу україни та Державна податкова адміністрація 
україни та Міністерство внутрішніх справ україни та служба безпеки україни 2

всього уніфікованих форм 357

2007 рік

1 Кабінет Міністрів україни 20

2 Міністерство юстиції україни 17

3 Державна митна служба україни 6

4 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 18

5 Міністерство охорони здоров’я україни 4

6 Міністерство аграрної політики україни 2

- Міністерство аграрної політики україни та Міністерство економіки україни 4

7 Міністерство освіти і науки україни 35

8 Міністерство транспорту та зв’язку україни

9 Фонд державного майна україни 5

10 Антимонопольний комітет україни 2



54

і. Архівна справа: історія та сучасність

11 Державний комітет україни технічного регулювання та споживчої політики 7

12 Державна податкова адміністрація україни 7

13 Міністерство палива та енергетики україни 16

14 Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 12

15 Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни 3

16 Національна комісія регулювання зв’язку україни 8

17 Національна комісія регулювання електроенергетики україни 3

18 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 11

19 Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни 7

20 Міністерство фінансів україни 3

- Міністерство фінансів україни та Державне казначейство україни 9

21 Міністерство економіки україни 3

- Міністерство економіки україни та Державна податкова адміністрація україни 2

22 Правління Національного банку україни 8

23 Правління Пенсійного фонду україни 4

24 Міністерство культури і туризму україни 4

25 Міністерство внутрішніх справ україни 24

- Міністерство внутрішніх справ україни та Міністерство закордонних справ україни
та Міністерство юстиції україни 7

26 Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту 5

- Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерство охорони здоров’я 
україни та Міністерство освіти і науки україни 1

27 Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань україни 4

всього уніфікованих форм 279

2008 рік

1 Кабінет Міністрів україни 13

2 Міністерство транспорту та зв’язку україни 18

3 Державна податкова адміністрація україни 6

4 Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту 10

5 Правління Фонду загальнообов’язкового страхування україни на випадок безробіття 4

6 Міністерство юстиції україни 11

7 Правління Пенсійного фонду україни 7

8 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 12

9 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 19

10 Державний комітет україни у справах національностей та релігій 1

11 Міністерство охорони здоров’я україни 10
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12 Державний комітет архівів україни 2

13 Міністерство аграрної політики україни 9

14 Національна комісія регулювання електроенергетики україни 2

15 Національна комісія з питань регулювання зв’язку україни 18

16 Міністерство палива та енергетики україни 13

17 Державна митна служба україни 1

18 Державний комітет україни по водному господарству 4

19 Міністерство внутрішніх справ україни 4

20 Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики 12

21 Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 3

22 Державний комітет ветеринарної медицини україни 3

23 Державний комітет ядерного регулювання україни 1

24 Правління Національного банку україни 2

25 Національне агентство україни з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів україни 1

26 Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни 1

27 Міністерство праці та соціальної політики україни 2

- Міністерство праці та соціальної політики україни та Державна податкова адміністрація 
україни 1

28 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 4

29 Міністерство фінансів україни 2

- Міністерство фінансів україни та Державне казначейство україни 25

всього уніфікованих форм 221

2009 рік

1 Фонд державного майна україни 3

2 служба цивільного захисту україни 2

3 служба безпеки україни 22

4 Національна комісія з питань регулювання зв’язку україни 25

5 Національна комісія регулювання електроенергетики україни 53

6 Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 7

7 Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
україни на випадок безробіття 3

8 Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни 3

9 Адміністрація державної прикордонної служби україни 11

- Адміністрація державної прикордонної служби україни та Державна митна
служба україни та Міністерство транспорту та зв’язку україни 2

10 Головне управління державної служби україни 1

11 Правління Пенсійного фонду україни 17
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12 Правління Національного банку україни 28

13 Кабінет Міністрів україни 152

14 Державний комітет рибного господарства україни 2

15 Державний комітет телебачення та радіомовлення україни 3

16 Державний комітет ветеринарної медицини україни 28

17 Державний комітет україни по водному господарству 10

18 Державна прикордонна служба україни 14

19 Державний комітет архівів україни 1

20 Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 6

21 Державний комітет фінансового моніторингу україни 1

-
Державний комітет фінансового моніторингу україни та Державна податкова
адміністрація україни та Міністерство внутрішніх справ україни та служба
безпеки україни

1

22 Державна служба автомобільних доріг україни 4

23 Державна служба експортного контролю україни 8

24 Державна судова адміністрація україни 52

25 Державний комітет ядерного регулювання україни 2

26 Державний комітет україни із земельних ресурсів 15

27 Державний департамент україни з питань виконання покарань 18

28 Державний комітет статистики україни 1

29 Державне казначейство україни 21

30 Державна митна служба україни 22

31 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 7

32 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 73

33 Державна податкова адміністрація україни 21

34 Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва 15

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни 9

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів 19

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство з питань житлово-комунального господарства україни 3

- Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство фінансів україни 1

-
Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

21

35 Міністерство транспорту та зв’язку україни 6

- Міністерство транспорту та зв’язку україни та Міністерство праці та соціальної
політики україни 17
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36 Міністерство культури і туризму україни 3

37 Міністерство надзвичайних ситуацій україни 7

38 Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни 10

39 Міністерство регіонально розвитку та будівництва україни 5

40 Міністерство палива та енергетики україни 11

41 Міністерство освіти і науки україни 18

42 Міністерство аграрної політики україни 60

43 Міністерство внутрішніх справ україни 73

- Міністерство внутрішніх справ україни та Міністерство охорони здоров’я україни 4

- Міністерство внутрішніх справ україни та Державна податкова адміністрація україни 5

44 Міністерство україни у справах сім’ї, дітей та молоді 3

45 Міністерство з питань житлово-комунального господарства україни 14

46 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 1

- Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерство охорони здоров’я україни 2

47 Міністерство закордонних справ україни 5

48 Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту 30

- Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерство внутрішніх справ 
україни 11

- Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерство культури
і туризму україни та Міністерство освіти і науки україни 4

- Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерство освіти і
науки україни 2

49 Міністерство промислової політики україни 1

50 Міністерство економіки україни 8

- Міністерство економіки україни та Фонд державного майна україни та
Державна податкова адміністрація україни та Пенсійний фонд україни 1

- Міністерство економіки україни та Державний комітет україни з питань
технічного регулювання та споживчої політики 1

- Міністерство економіки україни та Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища україни 3

51 Міністерство юстиції україни 123

52 Міністерство охорони здоров’я україни 64

53 Міністерство фінансів україни 16

- Міністерство фінансів україни та Державне казначейство україни 1

54 Міністерство оборони україни 16

55 Міністерство праці та соціальної політики україни 13

всього уніфікованих форм 1245
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2010 рік

1 Державна митна служба україни 1

2 Міністерство праці та соціальної політики україни 21

3 Міністерство охорони здоров’я україни 11

4 Правління Пенсійного фонду україни 3

5 Міністерство україни у справах сім’ї, молоді та спорту 6

6 Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни 3

7 Державна податкова адміністрація україни 5

8 Національне космічне агентство україни 14

9 служба безпеки україни 5

10 Вища атестаційна комісія україни 15

11 Фонд державного майна україни 5

12 Державний комітет архівів україни 1

13 Державний комітет фінансового моніторингу україни 2

14 Міністерство аграрної політики україни 17

- Міністерство аграрної політики україни та Національна академія аграрних наук
україни та Міністерство фінансів україни 1

15 Міністерство культури і мистецтв україни 1

16 Міністерство закордонних справ україни 1

17 Національна комісія з питань регулювання зв’язку україни 11

18 Державний комітет ветеринарної медицини україни 11

19 Державний комітет ядерного регулювання україни 3

20 Міністерство з питань житлово-комунального господарства україни 15

21 Державний комітет україни по водному господарству 5

22 Правління Національного банку україни 5

23 Міністерство транспорту та зв’язку україни 36

24 Головне управління державної служби україни 2

- Головне управління державної служби україни та Міністерство освіти і науки україни 2

- Головне управління державної служби україни та Міністерство україни у справах сім’ї, 
молоді та спорту 2

25 Міністерство оборони україни 1

26 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 26

27 Міністерство економіки україни 1

- Міністерство економіки україни та Державна податкова адміністрація україни 2

28 Міністерство фінансів україни 2

- Міністерство фінансів україни та Міністерство закордонних справ україни 7

- Міністерство фінансів україни та Державне казначейство україни 19
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29 Державна судова адміністрація україни 1

30 Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань україни 8

31 служба зовнішньої розвідки україни 15

32 Міністерство внутрішніх справ україни 5

33 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 12

34 Державний комітет україни із земельних ресурсів 5

35 Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 7

36 Міністерство регіонально розвитку та будівництва україни 5

37 Державне агентство з інвестиції та розвитку україни 5

38 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 2

39 Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики 8

40 Міністерство палива та енергетики україни 1

41 Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я 
україни 5

42 Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування україни на 
випадок безробіття 1

всього уніфікованих форм 342

2011 рік

1 Фонд державного майна україни 2

2 служба безпеки україни 12

3 Національна комісія з питань регулювання зв’язку україни 48

4 Національне космічне агентство україни 1

5 Національна комісія регулювання електроенергетики україни 20

6 Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 2

7 Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань україни 5

8 Адміністрація державної прикордонної служби україни та Міністерство внутрішніх справ 
україни та служба безпеки україни та Державна митна служба україни 1

9 Головне контрольно-ревізійне управління україни 1

10 Правління Національного банку україни 4

11 Кабінет Міністрів україни 18

12 Державний комітет україни з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 2

13 Державний комітет україни з державного матеріального резерву 12

14 Державна митна служба україни 15

15 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку україни 3

16 Державна податкова адміністрація україни 179
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- Державна податкова адміністрація україни та Державне казначейство україни 6

- Державна податкова адміністрація україни та Міністерство фінансів україни та
Державне казначейство україни 4

17 Міністерство транспорту та зв’язку україни 3

18 Міністерство з питань житлово-комунального господарства україни 1

19 Міністерство аграрної політики та промисловості україни 1

20 Міністерство охорони здоров’я україни 11

21 Міністерство палива та енергетики україни 1

22 Міністерство надзвичайних ситуацій україни 2

23 Міністерство екології та природних ресурсів україни 4

24 Міністерство фінансів україни 4

- Міністерство фінансів україни та Міністерство закордонних справ україни 5

- Міністерство фінансів україни та Державне казначейство україни 42

25 Міністерство внутрішніх справ україни 21

26 Міністерство україни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 15

27 Міністерство юстиції україни 3

28 Міністерство аграрної політики та продовольства україни 1

29 Міністерство праці та соціальної політики україни 1

всього уніфікованих форм 450

2012 рік

1 Кабінет Міністрів україни 14

2 Адміністрація державної прикордонної служби україни 1

3 Міністерство фінансів україни 60

- Міністерство фінансів україни та Міністерство закордонних справ україни 7

4 Міністерство економічного розвитку і торгівлі україни 13

5 Міністерство соціальної політики україни 11

6 Міністерство юстиції україни 16

- Міністерство юстиції україни та Національне агентство україни з питань державної служби 2

7 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни 28

- Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни та Міністерство оборони україни 3

8 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
україни 2

9 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 11

10 Міністерство внутрішніх справ україни 32

11 Міністерство інфраструктури україни 6

12 Міністерство оборони україни 15
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13 Міністерство охорони здоров’я україни 9

- Міністерство охорони здоров’я україни та Національна академія медичних наук україни 1

- Міністерство охорони здоров’я україни та Міністерство внутрішніх справ україни та 
Міністерство юстиції україни

14 Міністерство аграрної політики та продовольства україни 18

15 Фонд державного майна україни 3

16 Правління Національного банку україни 2

17 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 18

18 Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань україни 8

19 Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни 1

20 Міністерство надзвичайних ситуацій україни 5

21 Правління Пенсійного фонду україни 1

22 Міністерство енергетики та вугільної промисловості україни 3

23 Міністерство екології та природних ресурсів україни 4

24 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг україни 2

25 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 1

всього уніфікованих форм 303

Загальна кількість уніфікованих форм 10078

Додаток 2

ранжування номіналів уФД
за частотою їхнього застосування у назвах номіналів уФД

№№
п/п Номінал уФД Кількість

застосування

1 2 3

1 Заява 676

2 Акт 531

3 Журнал 524

4 Звіт 518

5 Довідка 319

6 Повідомлення 292

7 Картка 196

8 Реєстр 181

9 Відомість 166

10 інформація 166

11 Книга 154

№№
п/п Номінал уФД Кількість

застосування

1 2 3

12 свідоцтво 149

13 Протокол 138

14 Заявка 122

15 Розрахунок 121

16 Договір 112

17 Рішення 107

18 Посвідчення 100

19 Висновок 99

20 Перелік 89

21 Опис 72

22 Дозвіл 71
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1 2 3

23 Декларація 70

24 Розпорядження 66

25 список (списки) 66

26 Постанова 65

27 План 63

28 ліцензія 55

29 Паспорт 47

30 лист 45

31 Запит 44

32 Відомості 43

33 сертифікат 43

34 Подання 40

35 Анкета 35

36 Дані 33

37 Підтвердження 29

38 Аркуш 28

39 Диплом 27

40 Припис 25

41 Ордер 20

42 Обкладинка 19

43 листок 19

44 Рахунок 18

45 Графік 17

46 Атестат 16

47 Погодження 16

48 Розподіл 16

49 Зобов’язання 16

50 Зміни 15

51 Пропозиція 14

52 Розписка 14

53 Замовлення 13

54 Наряд-допуск 13

55 Витяг 12

56 Додаток 12

57 Кошторис 12

58 Положення 12

1 2 3

59 Результати 12

60 Перепустка 11

61 Штамп (штампи) 11

62 угода 11

63 Контракт 10

64 Наказ 10

65 Аналіз 9

66 Журнал (книга) 9

67 Клопотання 9

68 Звернення 9

69 Етикетка 8

70 Корінець 8

71 Облік 8

72 специфікація 8

73 Витрати 8

74 Довідка-підтвердження 7

75 Експлікація 7

76 Номенклатура 7

77 Показники 7

78 справа 7

79 Калькуляція 6

80 Покажчик 6

81 Виклик 6

82 Згода 5

83 Донесення 5

84 Операції 5

85 Рознарядка 5

86 Розшифровка 
(розшифрування)

5

87 Формуляр 5

88 характеристика 
(характеристики)

5

89 Підписка 5

90 Дислокація 4

91 Доповнення 4

92 Заходи 4
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1 2 3

93 Зведення 4

94 Наряд 4

95 Норматив (нормативи) 4

96 Обсяги (обсяг) 4

97 План-графік 4

98 Попередження 4

99 Рапорт 4

100 Розпис 4

101 свидетельство (рос.) 4

102 сповіщення 4

103 сума 4

104 Табель 4

105 Тариф (тарифи) 4

106 Щоденник 4

107 Напис 4

108 Вартість 3

109 Ескіз 3

110 Заставка 3

111 Книжка 3

112 лист-заява 3

113 лист-звернення 3

114 Матеріали 3

115 Памятка 3

116 Перевірка 3

117 Порядок 3

118 Пояснення 3

119 справка (рос.) 3

120 Трафарет 3

121 урегулювання 3

122 Ярлик 3

123 Рапорт-заявка 3

124 Абонемент 2

125 Анкета-заявление 
(рос.)

2

126 Атестація 2

127 Вкладиш 2

1 2 3

128 Довідка-рахунок 2

129 Заява-розрахунок 2

130 Завдання 2

131 Зменшення 2

132 Зразки 2

133 Зауваження 2

134 Календар 2

135 Класифікація 2

136 Мережа 2

137 Обгрунтування 2

138 Перерозподіл 2

139 Повістка 2

140 Повістка-повідомлення 2

141 Примітка (примітки) 2

142 Прогноз 2

143 Родовід 2

144 Рекомендація 2

145 статут 2

146 Ціна 2

147 Чек 2

148 Чисельність 2

149 Абонементи (талони) 1

150 Акт-квитанція 1

151 Акт-припис 1

152 Анотація 1

153 Аркуш-засвідчувач 1

154 Аркуш-погодження 1

155 бюлетень 1

156 Визначення 1

157 Виправлення-
доповнення

1

158 Вимога 1

159 Вимога-доручення 1

160 Відгук 1

161 Відхилення 1

162 Відмітка 1
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1 2 3

163 Відмова 1

164 Відповідь 1

165 Відтиск 1

166 Грамота 1

167 Вкладка 1

168 Динаміка 1

169 Довідка-виклик 1

170 Договір-доручення 1

171 Договір (контракт) 1

172 Допуск 1

173 Досье 1

174 Доходи 1

175 Епікріз 1

176 Запитальники 1

177 Запрос (рос.) 1

178 Запрошення 1

179 Заява-декларація 1

180 Заява-замовлення 1

181 Застереження 1

182 Звіт-реєстр 1

183 Зошит 1

184 Картка-журнал 1

185 Картка-заява 1

186 Квитанція-замовлення 1

187 Книжка (квитанція) 1

188 Кодування 1

189 Коефіціенти 1

190 Критерії 1

191 лист-заявка 1

192 лист-зобов’язання 1

193 лист-повідомлення 1

194 лист-погодження 1

195 лист-подання 1

196 лист-угода 1

1 2 3

197 лист-узгодження 1

198 ліміти 1

199 Меню-розклад 1

200 Наряд-замовлення 1

201 Наряд-накладна 1

202 Наряд-путівка 1

203 Наряд (талон) 1

204 Наслідки 1

205 Об’ява 1

206 Опис-перелік 1

207 Оцінка 1

208 Патент 1

209 Переказ 1

210 План-зведення 1

211 План-памятка 1

212 Поправка 1

213 Порушення 1

214 Посвідчення 
(направлення)

1

215 Правила 1

216 Прибуток 1

217 Присяга 1

218 Прогноз-розрахунок 1

219 Протокол-реєстр 1

220 Реєстр-договір 1

221 Резерв 1

222 Резюме 1

223 Рецепт 1

224 Розклад 1

225 структура 1

226 Телеграма 1

227 Титул 1

228 угода-направлення 1

229 Фактура 1
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Проанализирован общий объем потока публикаций унифицированных форм документов отраслевой до-
кументации за 1997–2012 гг. Определены количественные показатели потока унифицированных форм доку-
ментов государственных органов (их подразделений) и центральных учреждений украины в указанные годы. 
Представлены сведения о частоте применения названий номиналов унифицированных форм документов в от-
раслевой документации за последние десять лет.

Ключевые слова: документация; служебный документ; реквизит служебного документа; формуляр служеб-
ного документа; унифицированная форма (служебного) документа; бланк служебного документа.

In the article has been analysed the total volume of the publications flow for standardized documents forms of branch 
documentation in 1997–2012. Quantitative parameters for state bodies (their subdivisions) and central institutions of 
Ukraine standardized documents forms flow in stated years have been determined. The information on the frequency 
of implementation of names of denominations for standardized documents forms in branch documentation for the last 
ten years has been presented.

Key words: documentation, the official document, the requisite of the official document, the formulary of the official 
document, the standardized form of the (official) document, the form of the official document.
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Завданням людства є збереження для наступ-
них поколінь безцінної інформації, її носіїв та 
забезпечення доступності інформації. Обираючи 
серед наявних способів найкращі, надійні та 
ефективні, більшість країн світу створює свої 
національні програми зберігання інформації, які 
дозволяють не лише зберегти фонди, але й гра-
мотно поєднувати можливості сучасних електро-
нних і мікрографічних систем.

Одним із головних завдань, що стоять сьогод-
ні перед архівними установами, є надання корис-
тувачам широкого доступу до архівних докумен-
тів та забезпечення надійності їх збереженості.

Проблема збереження документної інформа-
ції на сьогодні є надзвичайно актуальною. Одним 
із шляхів вирішення проблеми збереження доку-
ментів Національного архівного фонду (далі – 
НАФ) є створення страхового фонду на випадок 
пошкодження чи втрати оригіналів документів1.

Для вдосконалення вимог до порядку ство-
рення страхового фонду документів НАФ та під-
вищення якості робіт зі створення цього фонду 
документів НАФ розробниками було проведено 
наукові дослідження щодо відповідності сучас-
ним потребам та чинному законодавству вста-
новленого порядку створення страхового фонду 
документів НАФ.

Підставою для розроблення сОу 01.140.20-
22892594-002:2014 «Порядок створення страхо-
вого фонду документів Національного архівного 
фонду» було рішення Нормативно-методичної 
комісії Державної архівної служби україни від 
24 листопада 2011 року, протокол № 1.

Згідно з ДсТу 1-5:2003 «Правила побудови, 
викладання, оформлення та вимоги до змісту 
нормативних документів», процес розроблення 
державних стандартів складається з п’яти етапів: 
організації розроблення стандартів, розроблення 
проекту стандарту першої редакції, розроблен-
ня проекту остаточної редакції, затвердження та 
державна реєстрація, видання стандарту2.

Під час дослідження основний акцент було 
зроблено на вивченні законодавства з питань 

створення страхового фонду документів НАФ 
в україні3, вітчизняної бази стандартів4, мето-
дичних рекомендацій5, положень6, інструкцій7, 
а також інформаційно-аналітичних документів 
у сфері стандартизації Держспоживстандарту 
україни8. Крім того, були використані й публіка-
ції вітчизняних та зарубіжних фахівців в архівній 
галузі, які розглядали загальні основи створення 
страхового фонду, стан, проблеми та перспекти-
ви розвитку стандартизації в архівній галузі9.

Завдання полягало у розробленні та впрова-
дженні стандарту, що забезпечить встановлення 
єдиних вимог до порядку створення страхового 
фонду документів НАФ, а саме:

• порядку підготовки документів НАФ для 
страхового копіювання;

• порядку виконання робіт зі страхового копі-
ювання документів НАФ;

• передавання страхових копій документів 
НАФ на зберігання та їх облік;

• звітність про виконання робіт зі створення 
страхового фонду документів НАФ.

Об’єктом стандартизації в розробленому 
уНДіАсД стандарті стали порядок створення 
страхового фонду документів НАФ.

Метою науково-дослідної роботи було розро-
блення стандарту щодо порядку створення стра-
хового фонду документів НАФ, адже відповідно 
до Закону україни «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи», власники докумен-
тів НАФ або уповноважені ними юридичні чи 
фізичні особи зобов’язані створювати копії для 
страхового фонду і фонду користування ними у 
випадках, передбачених законом10.

стандарт має визначені складові: «сфера за-
стосування», «Нормативні посилання», «Терміни 
та визначення понять», «Познаки та скорочен-
ня», «Загальні положення», «Порядок підготовки 
документів НАФ для страхового копіювання», 
«Порядок виконання робіт зі страхового копію-
вання документів НАФ», «Зберігання та облік 
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страхових копій документів НАФ», «Звітність 
про виконання робіт зі створення страхового фон-
ду документів НАФ», 13 додатків, в яких містить-
ся матеріал, що доповнює положення стандарту 
(схеми, таблиці, зразки бланків документів).

Для досягнення мети проаналізовано чин-
ні нормативно-правові, нормативні документи 
щодо порядку підготовки документів НАФ для 
страхового копіювання (визначені черговість 
страхового копіювання та алгоритм підготовки 
документів НАФ для страхового копіювання до-
кументів НАФ), порядку виконання робіт зі стра-
хового копіювання документів НАФ (визначено 
технічні вимоги до виготовлення мікрофільму 
страхового фонду документів НАФ, встановлено 
основні розміри та розміщення мікрозображень 
на рулонних мікрофільмах і мікрофішах та до-
сліджено порядок побудови мікрофільму на ру-
лонній плівці). Також охарактеризовано умови 
зберігання страхового фонду (параметри тем-
пературно-вологісного режиму в спеціальному 
архівосховищі), облік страхових копій докумен-
тів НАФ, контроль технічного стану страхового 
фонду документів НАФ.

Під час науково-дослідної роботи використа-
но існуючі загальнонаукові методи (аналізу та 
синтезу, системного підходу, спостереження, по-
рівняння й узагальнення). Використання цих ме-
тодів дозволило:

• уточнити правила, розробити алгоритм під-
готовки документів НАФ для страхового ко-
піювання відповідно до змін у законодавчій 
базі україни;

• розробити форми таких документів: схема 
побудови допечатки, що вклеюється в кінець 
рулону мікрофільму страхового фонду доку-
ментів НАФ; Таблиця типорозмірів кроку та 
поля кадру на мікрофіші та ін.;

• визначити вдосконалений порядок виконан-
ня робіт зі страхового копіювання.

Вивчався також і досвід створення страхово-
го фонду документів НАФ в архівних установах, 
оскільки вимоги стандарту є обов’язковими для 
центральних архівних установ, а також інших ар-
хівних установ, які відповідно до Закону україни 
«Про Національний архівний фонд і архівні уста-
нови» здійснюють зберігання документів НАФ 
та їх страхове копіювання.

Проект стандарту двічі розсилався таким 
уста новам, як: Державна архівна служба україни 
(укр держархів), Центральний державний ар-
хів вищих органів влади та управління україни 
(ЦДАВО україни), Центральний державний істо-
ричний архів україни, м. Київ (ЦДіАК україни), 
Центральний державний кінофотофоноархів ук-

раїни імені Г. с. Пшеничного (ЦДКФФА украї ни 
ім. Г. с. Пшеничного), Державний центр збе ре-
ження документів НАФ (ДЦЗД НАФ), Нау ково-
дослідний, проектно-конструкторський та тех но-
логічний інститут мікрографії (НДі мі кро гра фії) 
з метою отримання відгуків та погодження.

Результатом дослідження є стандарт Дер-
жавної архівної служби україни, розроблений 
із врахуванням важливих рекомендацій, пропо-
зицій та зауважень провідних фахівців архівної 
галузі.

Результати роботи викладено у звіті про НДР 
та реалізовані у новій редакції проекту сОу.

Розроблений стандарт забезпечить чітку ор-
ганізацію і послідовність виконання робіт зі 
створення страхового фонду документів НАФ. 
Результати проведеної роботи мають застосо-
вувати центральні архівні установи, а також 
інші архівні установи, які відповідно до Закону 
україни «Про Національний архівний фонд і ар-
хівні установи» здійснюють зберігання докумен-
тів НАФ та їх страхове копіювання. Застосування 
розроблюваного стандарту сприятиме ефектив-
ному управлінню процесами створення страхо-
вого фонду документів НАФ, своєчасному вияв-
ленню недоліків в організації роботи.

1 Про Національний архівний фонд та архівні уста-
нови: Закон україни від 24 груд. 1993 р. № 3814–XII // 
Відомості Верховної Ради україни. – 1994. – № 15. – 
ст. 86. – В редакції Закону від 13 груд. 2001 р. № 2888-
ііі; зміни внесено згідно із Законами україни від 22 груд. 
2006 р. № 534-V; від 2 груд. 2010 р. № 2756-VI; від 5 лип. 
2013 р. № 5068-VI; від 16 жовт. 2012 р. № 5461-VI; від 
16 жовт. 2012 р. № 5463-VI.

2 Національна стандартизація. Правила побудови, ви-
кладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних 
документів : ДсТу 1.5:2003.

3 Про стандартизацію: Закон україни від 1 груд. 
2005 р. № 3164-VI // Відомості Верховної Ради 
україни. – 2001. – № 31. – ст. 145. – Зміни внесено 
згідно із Законами україни від 1 чер. 2010 р. № 2289-
VI; від 16 жовт. 2012 р. № 5463-VI; Про Національний 
архівний фонд та архівні установи: Закон україни від 
24 груд. 1993 р. № 3814–XII // Відомості Верховної Ради 
україни. – 1994. – № 15. – ст. 86. – В редакції Закону 
від 13 груд. 2001 р. № 2888-ііі; зміни внесено згідно із 
Законами україни від 22 груд. 2006 р. № 534-V; від 2 груд. 
2010 р. № 2756-VI; від 5 лип. 2013 р. № 5068-VI; від 
16 жовт. 2012 р. № 5461-VI; від 16 жовт. 2012 р. № 5463-
VI; Про затвердження Правил роботи архівних установ 
україни: затв. наказом М-ва юстиції україни від 8 квіт. 
2013 р. № 656/5: зареєстр. у М-ві юстиції україни 10 квіт. 
2013 р. за № 584/23116; Про страховий фонд документа-
ції україни: Закон україни від 22 берез. 2001 р. № 2332-
ііі // Відомості Верховної Ради україни. – 2001. – № 20. – 
ст. 101. – Зміни внесено згідно із Законами україни від 
11 січ. 2005 р. № 2310-IV; від 17 трав. 2012 р. № 4731-VI; 
від 16 жовт. 2012 р. № 5461-VI.



68

і. Архівна справа: історія та сучасність

4 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 
понять : ДсТу 2732: 2004; Документи з паперовими носі-
ями. Правила зберігання Національного архівного фонду: 
технічні вимоги : ГсТу 55. 001–98; Носії магнітного за-
пису. Терміни та визначення : ДсТу 2813-94; Пакування 
та маркування. Терміни та визначення : ДсТу 2887-94; 
Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. 
Основные размеры и размещение микроизображений : 
ГОсТ 13.1.104-93; Репрография. Термины и определе-
ния : ГОсТ 13.0.002–84; Репрография. Микрография. 
Микроформы архивных документов. Общие техни-
ческие условия : ГОсТ 13.1.107-2005; Репрография. 
Ми крография. Пленки галогенидосеребряные. Техни-
ческие условия : ГОсТ 13.1.301-86; Мікрографія. слов-
ник термінів. Частина 02. Розташування зображень та 
методи зйомки : ДсТу ISO 6196-2:2004; Мікрографія. 
словник термінів. Частина 04. Матеріали та пакування : 
ДсТу ISO 6196-4:2004; Мікрофільм страхового фонду 
докумен тації. Технічні умови : Ту у 20.5-37552598-
001:2012 та ін.

5 Методичні рекомендації щодо створення та органі-
зації страхового фонду унікальних і особливо цінних до-
кументів з паперовою основою / Держкомархів україни, 
Від. зберігання та обліку НАФ. – К., 2001. – 16 с.; 
Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ 
їх власниками або уповноваженими ними юридичними 
чи фізичними особами / Держ. архів. служба україни, 
уНДіАсД ; уклад. с. Г. Кулешов. – К., 2011. – 37 с.; Вплив 
копіювально-розмножувальної техніки на збереженість 
архівних документів [Електронний ресурс] : метод. ре-
комендації / Держ. архів. служба україни, уНДіАсД ; 
уклад.: О. Я. Гаранін, Н. М. христова, і. В. срібняк. – К., 
2012. – 28 с. – Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.
ua/doc/mr-vpluvtex.pdf. – Назва з екрана.

6 Положення про умови зберігання архівних докумен-
тів : затв. наказом Держкомархіву україни від 15 січня 
2003 р. № 6 : зареєстр. у М-ві юстиції україни 4 лют. 
2003 р. за № 89/7410 // Вісник Держкомархіву україни. – 
2003. – Вип. 1. – с. 43–55; Положення про порядок на-
дання державними архівними установами допомоги 
юридичним особам і громадянам, які є власниками до-
кументів Національного архівного фонду, в поліпшен-
ні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні 
страхового фонду і фонду користування документів : 
затв. наказом Головархіву україни від 6 серпня 1997 р. 
№ 40 : зареєстр. у М-ві юстиції україни 9 жовт. 1997 р. 
за № 465/2269 // Офіц. вісн. україни. – 1997. – № 42. – 
с. 129; Положення про Державний центр збереження до-
кументів Національного архівного фонду [Електронний 
ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції україни від 21 трав. 
2012 р. № 757/5. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/v0757323-12. – Назва з екрана; Положення 

про Державну архівну службу україни [Електронний 
ресурс] : затв. указом Президента україни від 6 квіт. 
2011 р. № 407/2011. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/407/2011. – Назва з екрана; Положение 
о создании и организации страхового фонда копий осо-
бо ценных документов государственных архивов. – М. : 
Главархив сссР, 1981. – 50 с.

7 Инструкция о порядке создания и хранения стра-
ховых копий особо ценных и уникальных документов 
Национального архивного фонда Республики беларусь : 
утв. постановлением М-ва юстиции Республики бе-
ларусь от 24 мая 2012 г. № 146. – Мн., 2012. – 18 с. – 
Режим доступа: http://www.pravo.by/pdf/2012-65/2012-
65%28035-053%29.pdf. – Загл. с экрана; інструкція з 
організації обліку страхового фонду і фонду користуван-
ня у ЦДАВО україни. – К., 2010. – 15 с.; інструкція з ор-
ганізації державного обліку кіновідеофотофонодокумен-
тів, унікальних документів та страхових копій до них у 
держархіві Миколаївської області / Держархів Миколаїв. 
обл. ; уклад. Чернова с. П. – Миколаїв, 2010. – 39 c.

8 Національна стандартизація. Правила розроблення 
національних нормативних документів : ДсТу 1.2:2003; 
Національна стандартизація. Правила побудови, викла-
дання, оформлення та вимоги до змісту нормативних до-
кументів : ДсТу 1.5:2003.

9 Христова Н. М. стандартизація в архівній справі: 
проблеми та перспективи // студії з архів. справи та доку-
ментознавства. − 2004. − Т. 12. − с. 75−78; Кисельова Л. А. 
Визначення європейських стандартів у сфері архівної 
справи і діловодства // Державне управління та місце-
ве самоврядування. – 2012. – Вип. 4/5. – C. 142–150; 
Окорокова Л., Левченко Л. створення страхового фонду 
на цифрових носіях в Держархіві Миколаївської області 
(з досвіду роботи) // студії з архів. справи та докумен-
тознавства. – 2000. – Т. 6. – с. 85–87; Тарасов В. Питання 
забезпечення збереженості документів архівного фон-
ду Російської Федерації і шляхи їхнього вирішення // 
студії з архів. справи та документознавства. – 2000. – 
Т. 6. – с. 27–29; Ледовская О. А. Архивисты обсудили 
проблемы сохранности документов [о Республиканском 
совещании по вопросам создания страхового фонда и 
фонда пользования документов Национального архивно-
го фонда Республики беларусь, Минск, 20 мая 2008 г.] // 
Архивы и делопроизводство. – 2008. – № 4. – с. 91–94.

10 Про Національний архівний фонд та архівні уста-
нови : Закон україни від 24 груд. 1993 р. № 3814–XII // 
Відомості Верховної Ради україни. – 1994. – № 15. – 
ст. 86. – В редакції Закону від 13 груд. 2001 р. № 2888-
ііі; зміни внесено згідно із Законами україни від 22 груд. 
2006 р. № 534-V; від 2 груд. 2010 р. № 2756-VI; від 
5 лип.2013 р. № 5068-VI; від 16 жовт. 2012 р. № 5461-VI; 
від 16 жовт. 2012 р. № 5463-VI.

В статье рассматривается процесс разработки стандарта Государственной архивной службы украины 
«Порядок создания страхового фонда документов Национального архивного фонда».

Ключевые слова: стандарт, нормативная база, документ Национального архивного фонда, страховой фонд 
документов НАФ.

The article highlights the process of development of the standard for the State Archival Service of Ukraine «The 
Order of Creation of the Security Fund of Documents of the National Archival Holdings»

Key words: the standard, the regulatory framework, the document of the National Archival Holdings, the Security 
Fund of Documents of the National Archival Holdings.



69

і. Архівна справа: історія та сучасність

Кшиштоф Понтек писав: «…аудіовізуальні 
документи у відносно короткий строк  набули рів-
ного писемним документам значення… До одних 
з безсумнівних переваг аудіовізуальних докумен-
тів належить неповторна можливість зупинити 
мить реальності, що постійно змінюється». Ми 
настільки звикли до традиційних документів, які 
за допомогою тексту на папері передають інфор-
мацію, що процитоване вище висловлювання ви-
кликає здивування і сумнів: невже можливе рівне 
писемним документам значення аудіовізуальних 
документів? саме ці сумніви навели на думку і 
примусили порівняти значення аудіовізуальних 
та писемних документів як історичних джерел. 
Що з цього вийшло, читайте далі, а поки що 
прочитайте у перекладі з польської мови статтю 
Кшиштофа Понтека – багаторічного працівника 
Архіву механічної документації у Варшаві, ство-
реного у 1955 р. з метою збирання та зберігання 
кіно-, відео-, фото- і фонодокументів1.

Нині не можна уявити свого існування без 
фотографії, звуко- та відеозапису, кінематогра-
фа, телебачення – найпоширеніших та найдо-
ступніших комунікативних засобів спілкування 
людей у світовому просторі, політична, соціаль-
на й культурна цінність яких безперечна. За да-
ними ЮНЕсКО серед усього потоку інформації, 
що надходить по всіх діючих каналах зв’язку, на 
долю аудіовізуальної, тобто кіно-, фото-, фоно -, 
відео інформації (у т. ч. комп’ютерної), при-
падає понад 80%, і за прогнозами обсяг її буде 
зростати.

Кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи відкри-
вають можливість розкрити в образах і звуках 
приватне життя людини, діяльність колективів, 
організацій, події державного, політичного, куль-
турного значення, завдяки цьому вони стають 
цінними джерелами для вивчення історичного 
процесу в цілому і найрізноманітніших його ас-
пектів.

утім кіно-, відео-, фото- і фотодокументи, на 
відміну від писемних документів, рідко висвіт-

люють функціонування установ та не відобра-
жають їх діловодства, здебільшого свідчать про 
окремі події, самі не створюють дійсність, а 
лише її відображають. Проте це не применшує 
їхнього значення; інформація цих документів 
стосується певних подій, явищ, осіб, фіксує ре-
альну дійсність і має свою вагу. специфіка ауді-
овізуальних документів (далі – АВД) вимагає від 
архівістів нових підходів у визначенні цінності.

Порівнюючи значення (цінність) аудіовізу-
альних та писемних документів у вивченні сус-
пільних явищ, запримітили такі три особливості 
АВД як історичних джерел:

перша – вони є додатковими джерелами, що 
фіксують зовнішні прояви суспільних подій;

друга – пріоритетність їх перед документами 
з паперовою основою в окремих галузях суспіль-
ного життя;

третя – аудіовізуальні документи є основни-
ми джерелами у відображенні реальної дійснос-
ті, особливо при відтворенні надзвичайних ситу-
ацій.

Розглянемо детальніше ці особливості. Мож-
ливість АВД відтворювати зовнішні прояви сус-
пільних подій зумовлює їх особливість як до-
даткових історичних джерел. безмежність тем, 
об’єктів, подій, що відобразилися в них, зближує 
їх з писемними джерелами. Натомість, на від-
міну від останніх, АВД фіксують, передусім, 
зовнішні прояви подій, відображуючи їхню на-
очну сторону. Це визначає одну із специфічних 
особливостей їх, а саме – інформаційну ілю-
стративність, що є найбільш характерною для 
кінохроніки, репортажних фотознімків, радіо- і 
телепередач тощо.

Зображення й звук допомагають відтворити 
емоційні сторони подій. із документа з паперо-
вим носієм майбутній історик довідається, що 
говорив політик, а з плівки – як він говорив. Це 
допоможе повніше осягнути подію, уявити її та-
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кою, якою вона була насправді. Аудіовізуальний 
документ часто може передати нам значний об-
сяг інформації краще, ніж найдокладніший текст, 
оскільки містить безпосередньо подані елемен-
ти, які в тексті можна знайти хіба що між ряд-
ками. Наприклад, інтерв’ю, спогади, свідчення, 
записані на магнітну плівку, будуть набагато 
інформативнішими, ніж зафіксовані на папе-
рі, адже особа, що записує усну мову, мимоволі 
впорядковує зміст почутого, керуючись власною 
думкою та ментальністю. саме цим пояснюєть-
ся популярність «усної історії» – аудіо- та віде-
озапису спогадів та свідчень різних людей, що 
брали участь у важливих подіях політичного, 
суспільного або культурного значення, – а також 
ініціативного документування архівом подій, 
явищ, фактів. АВД, як додаткові засоби відтво-
рення тих подій, які нині мають суспільний ре-
зонанс, допомагають залишити наступним по-
колінням максимально об’єктивну інформацію 
про наше життя, зафіксовану не тільки на папері. 
Отже, вони є джерелом пізнання суспільних про-
цесів та явищ поряд з іншими документами іс-
торичного значення.

Щодо другої особливості АВД як самодос-
татніх у висвітленні дійсності в окремих галузях 
суспільного життя, яка зумовлює їх пріоритет-
ність перед документами з паперовою осно-
вою. В цих випадках їхня інформація стосується 
певних суспільних подій та явищ, а також осіб і 
об’єктивно відображає саму реальність, закарбо-
вує життя таким, яким воно є насправді, дає його 
відбиток, чого не може зробити ані писемний до-
кумент, ані найкращий мистецький чи художній 
твір. Як відомо, останні лише намагаються на-
близитися до об’єктивності, і їхня цінність для іс-
торії залежить від того, наскільки вони наблизи-
лися до реальності. Дуже часто зафіксовану АВД 
інформацію не можуть замінити інші джерела, і 
це визначає їхню самодостатність, унікальність 
та цінність.

Враховуючи цю особливість АВД відтворюва-
ти ті сторони життя, які не можуть бути в повній 
мірі зафіксованими в документах з паперовим 
носієм, можна визначити ті галузі суспільного 
життя, де вони є незамінними: культура і мис-
тецтво (оперні, балетні, драматичні спектаклі; 
хори, симфонічні концерти, хореографія, естра-
да, цирк, конкурси виконавців; візуальна продук-
ція з показу моделей одягу як відображення тен-
денцій, що панують у моді; пам’ятки культури, 
архітектури і паркового мистецтва, оригінальні 
архітектурні споруди тощо); спорт (змагання 
спортсменів усіх видів спорту на олімпіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, країни, регіону, міста, 
села); етнографія (обряди, декоративне мисте-
цтво – твори професійного і аматорського мисте-
цтва, елементи побуту, одягу; фольклор, місцеві 
діалекти та говірки); медицина (відображення 
методики рідкісних операцій для впровадження); 
суспільне життя (відмираючі професії, напри-
клад); природоохоронні заходи (зникаючі види 
тварин, рослин; поведінка тварин у зоопарках, 
рослинний світ) тощо.

Третя особливість АВД як основних джерел 
у відображенні дійсності стосується відтворення 
збройних конфліктів, пожеж, повеней, авіа- та 
великих катастроф, стихійного лиха. Вони є не-
замінними і основними джерелами інформації у 
відтворенні природних, техногенних катаклізмів.

Водночас відео-, фоно- і фотодокументи мо-
жуть бути основними джерелами і для вивчення 
у майбутньому приватного життя громадян, адже 
воно спеціально не документується офіційни-
ми джерелами, хоча потребує повнішого пред-
ставлення в архівах. Документи на паперових 
носіях недостатньо відображають листування 
державних органів із громадянами з проблемних 
питань, судові справи, соціологічні опитуван-
ня, щоденникові записи та ін. сучасне поколін-
ня залишить бідну епістолярну спадщину, адже 
мобільний зв’язок майже виключив такий вид 
спілкування як листування. і саме тут на перше 
місце виходить аудіо- та відеопродукція як само-
достатня і зможе якоюсь мірою заповнити ці ла-
куни в архівах. Отже, АВД є особливо цінними 
при відтворенні тих сторін суспільного життя, 
які залишаються майже не закарбованими у до-
кументах на паперових носіях, а саме: родинне 
життя, міжособистісні, позапрофесійні стосунки, 
відпочинок тощо.

Отже, виділені нами особливості АВД як іс-
торичних джерел зумовлюють специфіку їхньої 
оцінки і відповідні види відбору на постійне збе-
рігання – основний, пріоритетний і додатко-
вий. Кожний із цих видів передбачає відповідну 
повноту відбору документів згідно з їхньою те-
матикою чи типологією. Вона є поняттям новим 
для архівознавства, а відтак вимагає пояснень.

Але спочатку про відбір, місце якого в архів-
них технологіях намагалися визначити у стат-
тях2. слід зауважити, що кілька років по тому 
видано й методичні рекомендації: «Відбір на по-
стійне зберігання аудіовізуальних документів» 
(а не експертиза цінності чи комплектування)3. 
Тому ще раз повторимо те, на що наголошували 
у згаданих працях: відбір – разом з оцінюванням 
документів – є складовою поняття експертизи 
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цінності. Це – вид діяльності, інтелектуальної і 
практичної, з визначенням кола конкретних до-
кументів для внесення до Національного архів-
ного фонду (відбір для зберігання) або виділення 
для знищення (відбір для знищення), який здій-
снюється на підставі принципів і критеріїв екс-
пертизи цінності документів.

Відбір як процес визначення кола документів 
для внесення їх до НАФ або вилучення з нього 
здійснюється на підставі оцінки документів, яку 
вони отримують під час експертизи. Нагадаємо, 
що під час експертизи архівісти визначають не 
саму цінність, а ціннісні пріоритети, тобто відбір 
пріоритету цінного з менш цінного4.

Визначити пріоритет більш цінного перед 
менш цінним не перестало бути ключовою про-
блемою навіть зараз – при сучасному рівні розви-
тку цифрових технологій, які дають змогу архіву 
взяти на зберігання всі документи. Адже архівіс-
ти несуть відповідальність перед потенційними 
дослідниками не лише за повноту представленої 
інформації, а й за надлишок несуттєвої інфор-
мації. Тому відбір аудіовізуальних документів 
на постійне зберігання залишається важливою 
функцією архіву. Він є не лише визначенням 
цінності документів, а й надання їм цієї цінності 
шляхом свідомого вибору та включення до фон-
дів архіву5.

Кілька слів щодо повноти відбору доку-
ментів до національного архівного фонду. 
Повнота інформації – це характеристика, що 
визначає кількість інформації, необхідної для 
прийняття рішення. В інформатиці повнота на-
лежить до п’яти основних показників, за допо-
могою яких оцінюється ефективність комплекту-
вання інформаційного масиву (фонду): повнота, 
точність, оперативність, вартість і трудоміст-
кість. усі ці показники визначаються через відпо-
відність змісту документа інформаційній потребі 
або пертинентність. Кількісне значення повноти 
визначається як співвідношення кількості перти-
нентних документів, уключених до масиву (фон-
ду), до кількості пертинентних документів, що 
потенційно існують в цей час 6.

у бібліотекознавстві повнота комплектуван-
ня розглядається як якісна категорія фонду, вка-
зує на його співвідношення з документальним 
потоком і вимірюється за допомогою показни-
ка – «ступінь повноти» як відношення профіль-
них документів, наявних у надходженнях, до 
профільних документів у документопотоці7. В 
основі поділу за ступенями повноти – закон роз-
сіювання інформації, сформульований у 1934 р. 
с. бредфордом, хіміком і бібліографом8. За сту-

пенем повноти розрізняють: вичерпну повно-
ту – коли за певним розділом (або типом видан-
ня) комплектують усі документи, що виходять у 
світ; максимально релевантну – коли за розділом 
(або типом видання) комплектують докумен-
ти, які мають дві третини необхідної бібліотеці 
профільної інформації; ядерну – комплектують-
ся найзначніші (для ядра фонду) документи, що 
мають не менше третини профільної інформації; 
довідкову – комплектуються документи вищо-
го ступеня узагальнення інформації (довідники, 
підручники). ступінь повноти є оцінювальним 
показником для вимірювання охоплення доку-
ментів із документального потоку і застосову-
ється лише для оцінки окремих розділів фонду 
(дійсно, вичерпної повноти досягнути неможли-
во стосовно всього фонду навіть національним 
бібліотекам). Для оптимального фонду (розділу) 
не завжди притаманний високий ступінь повно-
ти. Наприклад, для непрофільних тем оптималь-
ними є нижчі ступені повноти комплектування. 
Вичерпна повнота є обов’язковою при комплек-
туванні літератури з основного профілю спеці-
альних бібліотек, краєзнавчих зібрань публічних 
бібліотек тощо. За допомогою ступеня повноти 
бібліотеки диференційовано планують повноту 
надходжень не лише за профільними або непро-
фільними темами в межах однієї бібліотеки, а й 
для системи бібліотек (галузі, регіону).

Повернемося знову до видів відбору, які ми 
визначили вище на підставі особливостей АВД 
як історичних джерел. саме від того, яку роль 
відіграють вони щодо писемних документів 
у висвітленні певних подій, фактів, явищ – 
основну, пріоритетну чи додаткову, залежати-
ме повнота відбору їх на постійне зберігання. 
саме цим буде визначатися і ступінь повноти 
комплектування архівів, а також тим, яку роль 
ці документи відіграватимуть у майбутньому при 
вивченні даної події, факту, явища. Наприклад, 
при зверненні до документів наукової конферен-
ції, симпозіуму, безперечно, переважатиме попит 
на документи з паперовим носієм, а фото- і ві-
деодокументи використовуватимуть як інформа-
ційно-ілюстративний матеріал. Відтак і відбір 
останніх на постійне зберігання матиме характер 
не основного або пріоритетного, а додаткового 
комплектування з відповідним ступенем повноти 
(назвемо його довідковим). При вивченні жит-
тя і діяльності акторів, режисерів, композиторів 
можна прогнозувати звернення саме до фоно- і 
відеодокументів із записами спектаклів, фільмів, 
концертів, хоча поряд із ними обов’язково буде 
зберігатися і текстовий матеріал у вигляді дра-
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матичних творів, нот, клавірів. у цих випадках 
можна говорити про пріоритетне комплекту-
вання АВД та відповідний ступінь повноти від-
бору (максимально-релевантний). Авіаційним 
спеціалістам для вивчення причин авіакатастроф 
знадобляться не лише висновки комісій (акти, 
протоколи), а й, передусім, записи бортових са-
мописців із так званих «чорних ящиків» (реєстра-
тора польотних даних і мовного самописця, який 
фіксує всі звуки в кабіні пілотів, перемовини пі-
лотів між собою та з авіадиспетчерськими служ-
бами, звукові сигнали обладнання), на підставі 
яких створені текстові документи. Це свідчить, 
що документи, створені за допомогою записую-
чих засобів, мають основне значення при відборі 
на зберігання і вимагають вичерпної повноти.

Таким чином, ступінь повноти відбору на по-
стійне зберігання кіно-, фоно-, фото- чи відеодо-
кументів залежить від того, яку роль відіграють 
вони у порівнянні з писемними документами: 
якщо інформаційно-ілюстративну – ступінь по-
вноти найнижчий (довідковий), пріоритетну – 
максимально-релевантний, основну – найвищий 
(вичерпний). Ми свідомі того, що запропоновані 
ступені повноти, щоб набути наукових рекомен-
дацій, потребують додаткової методичної апро-
бації і обговорення.

Як шлях реалізації теорії повноти відбору на 
практиці архівам було запропоновано викорис-
тати «Рубрикатор документної інформації, відо-
браженої в аудіовізуальних документах, що під-
лягають внесенню до Національного архів ного 
фонду»9. Розділами Рубрикатора є тема тичні 
групи питань або одне питання (тема), виділені 
з метою вивчення (узагальнення) тих подій, фак-
тів, явищ, що відбулися (відбуваються, відбува-
тимуться) в україні і в світі упродовж якогось 
певного періоду, і могли (або зможуть) знайти ві-
дображення в АВД, що підлягають внесенню до 
Національного архівного фонду. Кожній архівній 
установі було запропоновано самостійно визна-
чити за тематичними рубриками види відбору їх: 
основний, пріоритетний, додатковий. Наприклад, 
Державний архів хмельницької області слушно 
визначив для основного відбору АВД рубрики, 
що стосуються: охорони навколишнього серед-
овища та персоналій (можна ще додати ті, що 
стосуються природних і техногенних катастроф); 
для пріоритетного відбору – культура, архітек-
тура, мистецтво, спорт, відзначення ювілейних 
та пам’ятних дат; для додаткового відбору – всі 
інші, де ці документи відіграють інформаційно-
ілюстративну роль, зокрема рубрики з питань по-
літики, економіки, науки тощо. слід відзначити, 

що подальше теоретико-методичне розроблення 
питання практичного втілення теорії повноти 
відбору на основі аналізу досвіду сприятиме вдо-
сконаленню самого Рубрикатора та покращенню 
використання його при відборі АВД на постійне 
зберігання.

Відбір АВД на постійне зберігання здійсню-
ють на підставі їхнього оцінювання. і в цьому 
разі дуже важливо розглядати їх як об’єкт архів-
ного зберігання в кількох рівноправних якостях: 
документ, історичне джерело, джерело інформа-
ції, продукт науково-технічної діяльності і твір 
мистецтва.

безпосередніми одиницями виміру цінності 
документів є критерії, тобто система науково об-
грунтованих ознак, на підставі яких визначається 
ступінь цінності документів. Для оцінювання й 
відбору на постійне зберігання АВД застосову-
ють загальні критерії цінності, що поширюються 
на всі види документів: походження, зміст і зо-
внішні особливості, і специфічні – обумовлені 
їхніми особливостями.

Водночас специфіку виділяють і під час засто-
сування традиційних критеріїв, наприклад, похо-
дження. Так, при визначенні історичної цінності 
треба брати до уваги той факт, що АВД, створені 
до 20-х рр. хх ст., представлені в Національному 
архівному фонді відносно нечисленною групою 
порівняно з великою кількістю документів на-
ступних історичних періодів. Тому обов’язковому 
віднесенню до Національного архівного фонду 
підлягають кіно-, фото та фонодокументи другої 
половини хіх – початку хх ст. На зберігання до 
архівів повинні надходити АВД, в яких відобра-
жено цінну та унікальну інформацію: про важ-
ливі для держави та регіонів події як державно-
го, так і суспільного, економічного, наукового та 
культурного життя; про виступи політичних та 
державних діячів, видатних представників на-
уки, культури, літератури, спорту (не оминаючи 
емоційні чинники); документи, позначені висо-
ким рівнем майстерності виконання музичних та 
літературних творів, театральних спектаклів.

Обов’язковою умовою оцінки АВД є наяв-
ність необхідних реквізитів оформлення і техно-
логічних параметрів, відомостей про походжен-
ня, які дають змогу ідентифікувати його. Це 
особливо важливо в умовах, коли сучасні тех-
нології відкривають можливість «створювати» 
записи на основі подій, які ніколи не відбували-
ся, за участю реальних осіб, взятих із знятого ра-
ніше матеріалу, які беруть участь у цих неісную-
чих подіях.

серед критеріїв групи зовнішніх особливос-
тей важливе місце належить формі передавання 
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змісту, яка передбачає визначення способу і якос-
ті записування, відтворення інформації, що дасть 
змогу найбільш якісно відобразити факт, подію, 
зберегти і відтворити їх. За цим критерієм на 
зберігання можуть бути відібрані аудіовізуальні 
носії, що самі мають художню цінність за осо-
бливостями знімання або запису, з унікальним 
або винятковим технічним способом фіксації 
інформації, а також з особливою фізичною фор-
мою документа, яка є репрезентативним прикла-
дом певного способу запису інформації або осо-
бливим приладом, що відображає технологічний 
розвиток.

До специфічних критеріїв оцінки АВД нале-
жать: характер розкриття інформації та художня 
значущість; незалежність інформації документа 
від належності до певної спеціалізованої органі-
зації – утворювача документа; суспільне визна-
ння цінності їх; комплектність документів і на-
явність супровідної документації10.

АВД є продуктом творчої діяльності їхніх 
утворювачів (професійних кінооператорів, режи-
серів, фотокореспондентів, а також кіно- і фото-
аматорів) і значення їх багато в чому залежить 
від майстерності авторів, їхніх творчих уподо-
бань, світогляду. Це в якійсь мірі відображається 
і на зображальній трактовці подій, що відкриває 
можливість розглядати кінофотофонодокументи 
як твори мистецтва, що мають не тільки науково-
історичну, але також художню цінність.

При визначенні історичної цінності важливо-
го значення набуває багатоаспектність інформа-
ції про події, явища, факти (подання різних точок 
зору на події чи проблеми), а також її автентич-
ність, неповторність, репрезентативність.

Наявність великої кількості телеканалів та 
створення ними розмаїтих інформаційно-аналі-
тичних програм потребує від архіву визначення 
найбільш якісного, повного, об’єктивного ви-
світлення подій суспільного життя. Відтак на по-
стійне зберігання має бути відібрана інформацій-
но-аналітична програма, передусім, державного 
телеканалу, а також, за наявності, громадського 
телебачення. Документальні відеофільми про 
ті ж самі події або особи можуть бути прийня-
ті від декількох юридичних чи фізичних осіб із 
врахуванням також критеріїв авторства, ступеня 
розкриття й об’єктивності відтворення реальної 
дійсності, художньої значущості.

Визначення значимості АВД із точки зору 
сучасності забезпечує їхнє суспільне визнання: 
присудження кіно-, фото-, фоно-, відеодокумен-
там міжнародних, державних, регіональних пре-
мій; демонстрації їх на міжнародних, всеукра-

їнських, регіональних виставках; відзначення 
дипломами, медалями на виставках і конкурсах.

АВД, зміст яких передається фотографіч-
ним і електромагнітним способами, вимагають 
пояснень титрами, дикторським текстом тощо. 
Тож вони можуть бути використані як історич-
ні джерела переважно за умови наявності від-
повідної супровідної документації, які дають 
змогу розкрити, доповнити зміст аудіовізуаль-
них документів і допомагають визначити їхню 
цінність. Враховуються повнота і ступінь збере-
женості комплекту, наявність і якість текстової 
супровідної документації, можливості науково-
го і практичного використання аудіовізуальної 
інформації11.

Польські фахівці пропонують брати до уваги 
специфічну інформацію АВД, яка сприймається 
за допомогою слуху та зору і відсутня у писем-
них джерелах, зокрема: реакцію аудиторії під час 
маніфестацій, мітингів, зібрань, виражену оплес-
ками, вигуками, спонтанним співом, свистом або 
повною відсутністю їх; емоційні чинники, що су-
проводжують промови та характеризують захо-
плення промовця справою, про яку він говорить 
(жести, ритм оповіді); елементи регіонального 
вбрання, місцеві діалекти та говірки, що можуть 
бути використані у дослідженнях із мовознав-
ства та етнографії; мистецьку цінність виконан-
ня літературних та музичних творів, театраль-
них спектаклів; зовнішній та внутрішній вигляд 
пам’яток архітектури, найважливіших будівель, 
які репрезентують оригінальні архітектурні та 
технічні рішення; особливості знімання або за-
писування, що мають художню цінність (спеце-
фекти, трюки, новаторські рішення) тощо12.

укладачі деяких методрекомендацій виділя-
ють кілька рівнів відбору АВД з урахуванням: 
значущості події, факту, явища (світового, за-
гальнодержавного, регіонального, місцевого, ло-
кального значення); ступеня фіксації події, факту, 
явища (одинична, багатоканальна, масова); по-
вноти візуального і текстового висвітлення події, 
факту, явища (послідовність показу їхнього роз-
витку; наявність коментарів очевидців; цікавих 
деталей, яких немає в інших документах); поєд-
нання зорового і звукового рядів у документах; 
ступеня завершеності роботи над інформацією, 
відображеною у документі13.

Таким чином, під час відбору на постійне 
зберігання АВД проходять кілька етапів з ураху-
ванням: виду відбору – додаткового, пріоритет-
ного чи основного – на підставі особливостей 
їх як історичних джерел та їх співвідношення 
з писемними документами – на першому етапі; 
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відповідного ступеня повноти (довідкового, мак-
симально-релевантного чи вичерпного) – на дру-
гому; загальних критеріїв цінності – на третьому; 
специфічних критеріїв цінності – на четвертому.
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у хіх ст. зазнали змін підходи до оцінювання 
документів як цінних не лише з позиції канцеляр-
ських потреб, а й історичних джерел. Звичайно, 
не можна стверджувати, що до цього часу доку-
менти не викликали зацікавлення і їх не зберіга-
ли. Ще у попередньому столітті у Габсбурзькій 
імперії, як і в Європі загалом, з’явилися спеці-
альні архівні установи, метою діяльності котрих 
було забезпечення збереженості, а відтак, упо-
рядкування та облік, документів, що до них по-
трапили. Однак у хіх ст. зазнає значних змін 
бюрократичний апарат, а поряд із ним діяльність 
канцелярій та діловодство. Значно збільшується 
кількість документів, які не лише існують у ді-
ловодстві, а й надходять до архівів. Збільшення 
архівного комплексу змушує архівну теорію пра-
цювати над розробленням нових засад зберіган-
ня документів. у першу чергу це стосувалося 
документів, які зберігалися в установах. саме 
там зі збільшенням кількості поточної докумен-
тації все менше уваги приділяли документам, що 
вийшли з діловодства. За відсутності місця для 
зберігання, документи часто лежали у кутках та 
інших невідповідних місцях, що призводило до 
їх псування, а то й знищення. 

ситуація дещо змінилася наприкінці хіх ст., 
коли з розвитком архівної науки змінився підхід 
до визначення цінності документів. Вони набу-
вають значення історичного джерела, і зацікав-
ленні в існуванні цих джерел держави беруть 
на себе обов’язок їх збереження. Для наведення 
порядку зі збереженням документів у державних 
установах Габсбургської імперії центральна вла-
да, що опікувалась архівною справою, укладала 
своєрідні запитальники, які розсилалися по різ-
них установах. Метою такого анкетування було 
з’ясувати наступне: наявність та кількість доку-
ментів і книг на пергаменті, що є в установі на 
час опитування; наявність та кількість книг і до-
кументів, вік яких перевищує сто років; наявність 
каталогів; місце зберігання документів, зокрема, 
захищеність від вогню та крадіжок; оцінювання 

умов зберігання (світло, волога і т. д.); дані про 
осіб, які провадять нагляд та догляд за актами1. 
Отримані дані мали поінформувати центральну 
владу імперії про стан збереженості комплексів 
документів у державних установах.

у цей час одним із головних завдань, яке по-
кладали на архівні установи, було забезпечення 
належних умов зберігання архівних документів. 
у тогочасних дослідженнях на першому місці 
стояли проблеми убезпечення документів від 
впливу яскравого сонячного світла, повітря, во-
логості, пилу та різких перепадів температур. 
саме необхідність забезпечення належних умов 
зберігання документів було визначальною при-
чиною для створення архівів у державних уста-
новах. Наприкінці хіх ст. провідні архівісти 
сформували основні вимоги до умов зберіган-
ня документів. Зокрема, передбачалися вимоги 
щодо убезпечення актів від вологи, оскільки вона 
була однією із вагомих причин руйнації докумен-
тів, особливо у поєднанні з відповідною темпе-
ратурою. Працівники архіву зобов’язувалися що-
разу оглядати приміщення сховищ на наявність 
мокрих від затікання чи уражених грибком ді-
лянок стін. При виборі сховищ рекомендувало-
ся уникати сирих приміщень, документи мали 
зберігатися у закритих шафах. Великоформатні 
документи, які не можна було розмістити у ша-
фах, треба було укладати максимально віддалено 
від світла та доступу повітря. Окрім того, доку-
менти мали зберігатися віддалено від стін, осо-
бливо це стосувалося старих будівель. З метою 
регулювання температурно–вологісного режиму 
працівники архіву мали регулярно провітрювати 
приміщення у сухі дні; у вологі дні така процеду-
ра була заборонена2.

Реалізацію на практиці подібних вимог мо-
жемо оцінити на прикладі архіву львівського 
університету, який мав чималий архів. Одним із 
головних чинників, який чи не найбільше загро-
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жував збереженості документів, були неконтро-
льовані позики та крадіжки. Поява архіву як спе-
ціального підрозділу в університеті у 1894 р. була 
продиктована потребою забезпечення належних 
умов зберігання документів. Першим завданням 
на цьому шляху була закупівля спеціальних шаф. 
Про потребу їх купівлі йшлося у записці директо-
ра людвіка Фінкеля3. Значну увагу у цьому доку-
менті приділено вимогам до таких шаф. Зокрема, 
вказано, що вони мали бути виготовлені із дуба, 
спеціально оброблені та надійно закриватися. у 
записці йшлося про два типи шаф: зі звичайними 
полицями та спеціальні із поділом на нумерова-
ні відсіки. Перші були розраховані для книг ін-
фоліо (формат у цілий аркуш, притаманний для 
усіх документів того часу – О.О.), а другі – для 
особистих документів. у записці зазначено вар-
тість подібних шаф, перший тип коштував 75 зл., 
другий – 100 зл.4.

Важливим аспектом при збереженні актів, на 
який працівники архіву мали звертати увагу, був 
захист документів від пилу та бруду. Аби уникну-
ти потрапляння пилу до сховищ, будівля архіву 
мала розташовуватися подалі від запорошених, 
галасливих вулиць. Категорично заборонялося 
розміщення архівів у будівлях, поблизу заводів 
та фабрик. Позитивним фактором вважалося 
близьке розташування до архіву дерев. Варто 
відзначити, що вікна університетського архіву, 
коли він містився на першому поверсі будинку по 
вул. св. Миколая, виходили у двір ботанічного 
саду. Одне з них настільки близько росло до ві-
кон, що у 1918 р. л. Фінкель навіть звертався до 
сенату університету із проханням його зрізати5. 
Це питання бурхливо обговорювалося, а його 
розгляд розтягнувся на два місяці. Аби уникнути 
вирізання дерев у саду, запропонували перевес-
ти документи в інші приміщення. Розгляд цього 
питання збігся у часі із переміщенням головно-
го корпусу університету до колишнього будинку 
Галицького сейму по вулиці Маршалківській, 1. 
Тому питання було розглянуте на користь пере-
міщення архіву до нових приміщень. Зазначимо, 
що основною причиною переміщення архіву, 
звичайно, був брак місця у старих приміщеннях.

Важливою вимогою для зберігання було до-
тримання чистоти. Постійного прибирання ви-
магали не лише приміщення сховищ, необхідно 
було регулярно знепилювати полиці та докумен-
ти. Відповідно до тогочасних вимог, документи 
мали укладати в конверти та папки. Під час при-
бирання архівні матеріали протирали лише су-
хою ганчіркою, якщо ж на документи потрапляла 
волога, то її необхідно було одразу усунути, а до-

кументи просушити6. Цієї вимоги чітко дотриму-
валися і в архіві університету. усі документи, що 
надходили до архіву упорядковували, описували 
та укладали у папки і коробки. Використання 
спеціальних архівних папок та коробок мало убе-
регти документи від низки негативних чинників, 
які могли на них впливати. Особливі вимоги для 
зберігання стосувалися фото. Їх укладали у спе-
ціальні коробки розміром 24х18 см та зберігали 
окремо7.

Ще одним шкідливим явищем для документів 
були різкі перепади температури, які призводи-
ли до руйнування носія документа. Особливо 
загрозливим був перепад температури повітря у 
зимовий період. З метою уникнення помітного 
зниження температури у сховищах, запроваджу-
валося обігрівання приміщень.

Не менш загрозливими для стану документів 
були шкідливі комахи, які найчастіше заводи-
лись у шафах та полицях, виготовлених із дере-
ва. Варто зазначити, що архівне приладдя було 
дорогим. Вважалося, що найкраще, коли воно 
було виготовлене із жорсткої груші чи липи, але 
це був один із найдорожчих матеріалів. Оскільки 
архівні установи завжди відчували брак фінансу-
вання, то, відповідно, вони не мали можливості 
дозволити собі виготовлення шаф і полиць навіть 
із більш дешевших матеріалів, зокрема з клена, 
бука чи ясена. Найчастіше для таких потреб за-
стосовували сосну. Однак у меблях, виготов-
лених із деревини сосни, часто оселялися різні 
шкідники, які нищили також і паперові докумен-
ти. Щоб уберегти документи від комах, меблі об-
роблялися фарбою та рідким склом. у разі, якщо 
ж на полицях виявлялися подібні загрози, то їх 
одразу треба було вилучати і знищувати. Щоб 
уберегти фонди від шкідників, у багатьох євро-
пейських архівах у міжвоєнний період дерев’яні 
полиці активно замінювалися на металеві8. На 
жаль, через брак фінансування такі зміни рідко 
стосувалися державних установ. Зокрема, і в ар-
хіві львівського університету стелажі залишали-
ся дерев’яними.

Напрацювання архівістів також передбачали 
дії у випадку інших видів пошкодження докумен-
тів. Наприклад, документи, що постраждали від 
вологості та цвілі, підлягали ремонту. Подібний 
ремонт полягав в обробленні актів спеціальним 
розчином, просушуванні та підклеюванні перга-
ментом або цупким папером зі зворотного боку. 
Якщо обидві сторони документа мали текст, то 
треба було присипати спеціальним порошком та 
покрити паперовою серветкою.

Ще однією загрозою для фондів архіву були 
пожежі. Особлива їх небезпека пов’язана із кон-
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центрацією великої кількості паперових доку-
ментів в одній будівлі. Для запобігання пожежі 
працівники архіву мали дотримуватися таких 
правил безпеки: постійно наглядати за освітлен-
ням та обігрівом, зокрема, вживаючи запобіжних 
заходів; заборонялося розміщувати печі для опа-
лення у сховищі, тому рекомендувалося викорис-
товувати парове опалення9. Важливе місце для 
убезпечення архівів від пожеж посідали засоби 
для зупинення пожежі та порятунку. у сховищах 
мали бути у наявності достатня кількість вогне-
гасників та відер, а сам архів мав бути забезпече-
ний належною кількістю води із муніципального 
водогону. Корисним засобом для убезпечення 
документів було встановлення металевих дверей 
до сховищ. Це також було дієвим способом убез-
печення архівів від грабіжників. Ще вимагалося 
встановлювати ґрати на вікна та рекомендувало-
ся залишати на ніч охоронця10. 

Вимоги до умов зберігання архівних доку-
ментів не зазнали особливих змін і в міжвоєн-
ний період. Однак, з’явилася низка нових по-
ложень. Зокрема, вимагалося облаштування у 
підвалах спеціальних приміщень для забезпе-
чення схоронності документів на випадок вій-
ни. Нововведенням було встановлення вимог до 
стелажів, на яких зберігали документи. Пе ред-
бачалося, що висота між полицями мала стано-
вити 40 см, а ширина полиць – 35 см. Відстань 
між стелажами мала бути не менше 1 м, а ширина 
коридору – 1,3 м.11. укладення актів відбувалося 
від верхньої полиці до нижньої, зліва направо. В 
архівній справі міжвоєнної Польщі існувало дві 
системи укладання справ: осібно та в’язками. За 
першою кожну справу ставили на полицю окре-
мо, на зразок книг у бібліотеці. Друга вимагала 
об’єднання кількох справ у в’язки. Обидві систе-
ми мали чимало недоліків і критикувалися архі-
вістами. Важливим було систематичне проведен-
ня звірки наявності документів. Обов’язковою 
вимогою стало запровадження топографічного 
покажчика у сховищах. у ньому зазначали ін-
формацію про розміщення справ на полицях та 
стелажах.

у міжвоєнний час були сформовані головні 
вимоги до архівних приміщень. Вони мали бути 
сухими, провітрюваними, добре освітленими та 
рівномірно обігрітими. у разі перевантаження 
сховищ документами, вимагалося часте прові-
трювання. Якщо документ постраждав унаслі-
док впливу вологи, його терміново обробляли 
спеціальним розчином. Тим же розчином обро-
бляли ламкі місця документів. Аби убезпечити 
документи від пилюки, вимагалося укладати їх у 

спеціальні паперові чи навіть металеві ящички. 
Однак використання таких ящиків обмежувало 
доступ світла та повітря до документів, що також 
вважалося не відповідним умовам зберігання. 
Компромісним варіантом стала пропозиція архі-
вістів зберігати документи під своєрідними папе-
ровими дашками, які одночасно мали захищати 
справу від пилюки, але не перекривати доступу 
повітря до актів.

Аналогічними були вимоги до зберігання 
документів у архівних підрозділах державних 
установ, котрі підпадали під термін «складниця 
актів». Вони детально висвітлені у відповідних 
приписах. Зупинимося лише на тих, котрі не зга-
дані у вимогах до державних архівів. 

Найдетальніше прописувалися протипожежні 
вимоги. у приміщеннях складниці заборонялося 
мати залізні пічки. Основна жарова частина об-
ігрівальних приладів не могла розміщуватись у 
приміщенні сховища, а лише у коридорі чи ззов-
ні. Перед виходом з приміщення працівники були 
зобов’язані перевіряти, чи не залишився у пічці 
жар. При центральному обігріві температура 
мала бути рівномірною і помірною, аби не за-
шкодити документам12. Обов’язковою вимогою 
до архівного сховища була наявність вогнегасни-
ків, протипожежних кранів і шлангів.

Особливу увагу також приділяли надійнос-
ті електричної мережі. у приміщенні сховища 
освітлення могло бути виключно електричним. 
Електричні кабелі могли пролягати лише у мета-
левих трубах. будь-яке інше освітлення схови-
ща вважалося недопустимим. Якщо електричне 
світло в архіві було відсутнє, то робота у сховищі 
могла відбуватися лише удень13. 

Важливим питанням було й забезпечення цир-
куляції повітря. Провітрювання було обов’язковим 
під час прибирання у суху погоду через чітко ви-
значену кількість вікон та «душників».

Незмінною вимогою для архіву залишалася 
чистота приміщень. Обов’язковими були підмі-
тання, вологе прибирання підлоги та протирання 
сухою ганчіркою справ у коробках. Прибирання 
мало відбуватися при відкритих кватирках. За бо-
ронялося мити підлогу взимку та замітати її без 
попереднього зволоження. Зазначалось, що при-
наймні раз на 5 років необхідно проводити повне 
знепилення документів. Для убезпечення доку-
ментів від крадіжок передбачалося, що ключі від 
складниці мав лише її керівник. Вимагалося, аби 
він особисто був присутній при її відчиненні та 
зачиненні14.

Незмінною залишилася проблема браку міс-
ця та пристосованості архівних приміщень. у 
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міжвоєнній Польщі не існувало жодного архіву, 
приміщення якого було б спеціально для нього 
збудоване. лише у п’яти архівів були свої власні 
архівні будинки. Одним із них був земський архів 
у львові, що розміщувався у будинку колишньо-
го монастиря бернардинів. у більшості випадків 
приміщення, де розміщувався архів, не відпові-
дали нормативним вимогам, зокрема, пожежної 
безпеки та температурно-вологісного режиму. 

Ще однією проблемою був брак місця для збе-
рігання архівних документів15. На початку 1920-
х рр. тогочасний директор архіву л. Фінкель 
постійно звертався до академічного сенату із 
проханням вирішити питання надання архіву до-
даткових приміщень. у зверненнях зазначалося, 
що архів припинив прийняття документів від фа-
культетів та підрозділів у зв’язку із браком місця. 
у подальшому ситуація не змінилася, оскільки 
наступний директор Т. Модельський постійно 
звертався до сенату з аналогічним питанням. 
Зазначимо, що проблема браку місця була акту-
альною як для державних архівів, так і для архів-
них підрозділів.

Підводячи підсумки варто відзначити на-
ступне: питанню забезпечення збереженості до-
кументів, як базовому, приділяли увагу від часу 
виникнення архівної науки. у другій половині 
хіх ст. були вироблені основні вимоги до умов 
зберігання архівних документів та забезпечення 
їх від негативних факторів. удосконалення та 
закріплення на законодавчому рівні цих вимог 
відбулося у міжвоєнний період. саме в цей час у 

Польській державі з’являється низка методичних 
рекомендацій, котрі унормували питання збері-
гання архівних матеріалів. Важко вставити сту-
пінь виконання цих вимог, оскільки маємо лише 
поодинокі згадки про внутрішню організацію ар-
хівних установ.
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13 грудня 1938 р. прокурор м. Кірове Ми-
ко лаївської області постановив закрити кримі-
нальну справу № 55198 про заарештованого 
і. М. Родіонова у зв’язку з відсутністю доказів 
про здійснення ним контрреволюційній діяльнос-
ті1. Розв’язка вісімнадцятимісячної драматичної 
історії в долі іларіона Михайловича належить до 
розряду поодиноких епізодів у радянській юсти-
ції періоду 1933–1940-х років, коли амплітуда ре-
пресій та терору щодо так званих контрреволю-
ціонерів, ворогів народу, членів антирадянських, 
повстанських, націоналістичних організацій, 
створених для «активной подрывной, шпион-
ской и вредительской деятельности»2, набирала 
величезних розмахів. Дане визначення обвину-
вачення використовувалося відносно представ-
ників різного соціального стану та професійної 
діяльності.

Зв’язок з «ворогами народу» та належність 
до «контрреволюційного угруповання» стали 
приводом для арешту і. М. Родіонова на почат-
ку жовтня 1936 р. Про його життя відомо на-
ступне: народився 1881 р., із міщан, уродженець 
м. Єлисаветграда (суч. м. Кіровограда), одру-
жений, член КП(б)у, директор Кіровського дер-
жавного історичного архіву. На той час він уже 
мав певний «арештантський стаж» та послужний 
список: у 1908 р. його було засуджено за зброй-
ний напад на військовий окружний суд, через 
рік заслано в м. Архангельськ, де він пробув три 
роки; у 1918 р. – член повітового військово-рево-
люційного комітету, організатор партизанських 
загонів на Єлисаветградщині; з 1919 р. до 1920 р. 
служив у лавах Червоної армії, потім працював у 
Зінов’євській (одна з колишніх назв Кіровограда) 
окружній контрольній комісії робітничо-селян-
ської інспекції.

17 листопада 1925 р. на засіданні президії 
Зінов’євського окружного виконавчого комітету 
було прийнято рішення про створення окружно-
го архівного управління3. Ця подія стала визна-
чальною в житті і. Родіонова. Діяльність іларіона 
Михайловича на посадах завідувача окружно-
го архівного управління при Зінов’євському 
окружному виконавчому комітеті та директо-

ра Кіровського державного історичного архі-
ву знайшла відображення у місцевій періодиці 
«соціалістичний наступ», «Червоний шлях», 
«Кіровська правда» за 1927–1935 рр.

В одному з грудневих номерів газети «Чер-
воний шлях» за 1927 р. він опублікував «інст-
рукцію архівним кореспондентам», яка надійшла 
з Центрального архівного управління усРР. Вона 
вказувала на необхідність залучення «широких 
кіл радянської суспільності»4, а саме: вчителів, 
бібліотечних, музейних та інших культпрацівни-
ків, краєзнавців, студентів, робкорів та сількорів 
до справи «виявлення та охорони архівних мате-
ріалів, яким загрожує небезпека втрати»5.

Важливим документом для дослідження істо-
рії розвитку архівної справи на Кіровоградщині 
є обіжний лист завідувача окрархіву і. Родіонова 
«до всіх установ», датований 6 березня 1930 р. 
«В останні часи, в зв’язку з паперовою кризою, 
подекуди спостерігається неприпустиме нищен-
ня архівів і використання архівних матеріалів 
на канцелярські потреби чи здачу без дозволу 
архівного управління (як сировину для папе-
рових фабрик)»6, – описав автор документа не-
гативні явища. Для виконання основоположної 
функції архівної справи – зберігання докумен-
тальних фондів – необхідно, як вказано у листі, 
«вилучені з архівної макулатури документи на-
уково-історичного значення негайно виявити і 
передати до окрархіву». Потім здійснити «повне 
упорядкування архівних фондів та забезпечити 
архівосховища відповідними приміщеннями, що 
гарантували б цілковите збереження архівних 
документів та матеріалів»7.

склад архівних фондів та роботу Кіровського 
державного історичного архіву, очолювано-
го іларіоном Михайловичем, описано в статті 
«Цікаві архівні матеріали», вміщеній у газеті 
«Кіровська правда» за 14 квітня 1935 р. Науковий 
співробітник архіву Пшеничний повідомляв, що 
в установі зберігалося 1670 фондів (до 5 мільйо-
нів справ). Архів мав книжковий фонд 50000 од. 
зб., а також 100000 газет, близько 3000 листівок. 
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«Книжковий фонд почали лише цього року роз-
бирати по секціях. Під час його розробки віднай-
дено надто цінний матеріал: «Подлинная записка 
Петра Первого» (1698–1721), стародавні грамо-
ти, договори, акти, які відносяться до періоду 
1299–1655 рр, – інформував науковий співробіт-
ник. – серед цих документів є оригінал грамоти 
цариці Катерини за 1772 рік. у фонді народника 
П. Рябкова виявлено книжку л. Толстого «В чем 
вера моя», на сторінках якої – власний автограф 
автора»8. В архіві також популяризувались доку-
менти через організацію виставок важливих іс-
торичних знахідок.

Документи слідчої справи і. Родіонова дають 
пояснення, що в діях директора Кіровського ар-
хіву містилися ознаку злочину, передбаченого 
статтею 54-10 Кримінального кодексу уРсР. 
П. Калашніков, член бобринецького волосно-
го революційного комітету в 1918–1919 рр., а в 
1930-х вже названий злісним троцькістом, отри-
мав нібито від і. Родіонова довідку позитивного 
характеру. Пригадали директорові архіву і те, що 
колишні партизани, яких із часом віднесли до 
«ворогів народу», зверталися до нього з приво-
ду отримання необхідних документів про їхню 
участь в революційній боротьбі. Ця обставина 
вплинула на формулювання звинувачення, що 
звучало як підтримка зв’язків з «ворогами на-
роду».

у ході слідства з’ясувалося, що остання зу-
стріч П. Калашнікова та і. Родіонова відбулася 
ще в 1919 р. Вилучена у першого довідка-реко-
мендація була дана Олександром Родіоновим – 
членом КП(б)у, колишнім партизаном та че-
кістом, який на час проведення допиту його як 
свідка 26 грудня 1936 р. мешкав у Одесі та пра-
цював інспектором кадрів на будівництві аеро-
порту. свідок, який знав П. Калашнікова ще за 
часів їхнього перебування у м. бобринець у пе-
ріод громадянської війни, не згадав навіть, коли 
саме підтвердив партизанське минуле нинішньо-
го «ворога народу».

свідченням контрреволюційної діяльності 
і. Родіонова стала наявність у нього вдома та в ар-
хіві літератури, забороненої Головлітом. Під час 
обшуку помешкання директора 5 жовтня 1936 р. 
було вилучено газети «Правда», «Комуніст», 
«Червоний шлях» за 1923–1924 рр. з публікація-
ми статей л. Троцького, л. Каменєва, Г. Зінов’єва. 
у протоколах обшуку вказано також твори 
б. Грінченка, В. Винниченка, Д. Яворського. слід 
зазначити, що л. Троцький (лев бронштейн), 
Г. Зінов’єв (Овсій-Герш Радомисльський), 
В. Вин ниченко були уродженцями нинішньої 

Кі ро во градщини. Обласний центр з 1924 р. до 
1934 р. на честь радянського державного та пар-
тійного діяча називався Зінов’євськ9. із заго-
стренням внутрішньопартійної боротьби, коли 
імена Троцького та Зінов’єва об’єднали у стійке 
словосполучення, що дало назву антирадянсько-
му блоку, значно зросла армія «ворогів народу».

На запитання слідчого, який допитував за-
арештованого директора архіву: «Почему с бе-
режно хранимыми газетными материалами пе-
риода 1923–1924 годов со статьями Троцкого, 
Зиновьева, Каменева и других запрещенных ав-
торов в Вашей личной библиотеке отсутствуют 
речи и доклады т. сталина?»10, і. Родіонов відпо-
вів, що з працями сталіна і газетним матеріалом 
при опрацюванні окремих питань користувався в 
архіві. Треба було пояснити і наявність в архіві 
61-ї одиниці зберігання, представленої творами та 
виступами заборонених авторів: Зінов’єва (вклю-
чаючи і його особисте листування), М. скрип-
ника, Н. бухаріна, М. Грушевського, О. Виш ні, 
А. Єнукідзе, А. лур’є, а також «староре жимних 
діячів»: М. Родзянка, О. Гучкова, П. Мілюкова. 
Директор архіву на неодноразові повтори за-
питання про приховування антирадянської лі-
тератури давав відповідь, що заборонені книги, 
брошури та газетні статті, вилучені з бібліотек 
та музею, зберігалися в архівній секретній сек-
ції, бібліотека архіву – закритого типу; вільний 
доступ до цієї літератури, вказівки на знищення 
якої не надходило, був неможливим. у протоко-
лах допиту факт виявлення антирадянської літе-
ратури кваліфіковано як прояв контрреволюцій-
них поглядів і. Родіонова.

слідство, що тривало до 31 грудня 1936 р., не 
довело інкриміновані іларіону Михайловичу об-
винувачення і його, ув’язненого в одеській тюрмі, 
було звільнено. Проте в жовтні наступного року 
стався повторний арешт. у постановах про об-
рання міри запобіжного заходу щодо і. Родіонова, 
датованих 7 жовтня 1936 р. та 19 жовтня 1937 р. – 
ідентичне обвинувачення. слідство почало 
вдру ге закручувати спіраль справи з викриття 
«воро жого елемента». у травні стан здоров’я за-
арештованого значно погіршився, через деякий 
час він потрапив до лікарні кіровської в’язниці. 
Як свідчить акт медичного огляду, проведеного 
23 листопада 1937 р., ув’язнений страждав на 
туберкульоз кишковика та легенів, а також на 
міокардит. у проміжок часу, коли проведення до-
питів, за визначенням лікарів, було неможливим, 
ретельно збиралися свідчення колишніх учасни-
ків революційного руху на Єлисаветградщині 
про особу і. Родіонова. Період тотальної бороть-
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би з уявними ворогами вплинув і на показання 
деяких допитаних.

Вирішальним у подальшій долі і. Родіонова 
став лист під грифом «совершенно секретно» 
начальника уНКВс по Миколаївській області, 
адресований начальнику Кіровського міського 
відділу НКВс. «Отмечаем, что Кировский горот-
дел НКВД, привлекая к уголовной ответствен-
ности в октябре 1937 г. Радионова И. М., руко-
водствовался материалами следственного дела, 
прекращенного в 1936 г. по обвинению того же 
Радионова... Других существенных материалов 
по его обвинению не добыто. уголовное пре-
следование в отношении Радионова Иллариона 
Михайловича прекратить, из-под стражи немед-
ленно освободить»11, – вказувало керівництво кі-
ровським підлеглим у грудні 1938 р.

Неодноразово, як переконують історичні фак-
ти, що стали відомими декілька десятиліть тому, 
людей заарештовували, керуючись матеріалами 
вже закритих кримінальних справ, і нерідко но-
вих доказів вини так званих ворогів народу не 

знаходили. Долі архівних працівників, які за-
знавали на собі дію сталінського репресивного 
апарату і через професійну діяльність зокрема, – 
важлива складова літопису вітчизняної архівної 
справи.

1 Держархів Кіровоградської обл., ф. П-5907, оп. 2р, 
спр. 731, т. 1, арк. 51.

2 Там само, спр. 4265, арк. 69.
3 Там само, ф. Р-250, оп. 1, спр. 419, арк. 65.
4 інструкція архівним кореспондентам // Червоний 

шлях. – 1927. – 8 груд. – інв. № 1570, арк. 30.
5 Там само.
6 Держархів Кіровоградської обл., ф. Р-833, оп. 1, 

спр. 4, арк. 3.
7 Там само.
8 Пшеничний. Цікаві архівні матеріали // Кіровська 

правда. – 1935. – 14 квіт. – інв. № 846, арк. 15 зв.
9 Енциклопедія історії україни. – К. : Наук. думка, 

2005. – Т. 3. – с. 361.
10 Держархів Кіровоградської обл., ф. П-5907, оп. 2р, 

спр. 731, т. 2, арк. 21–21 зв.
11 Там само, арк. 49.

На основе архивных документов исследовано репрессии советской власти в отношении директора 
Кировского государственного исторического архива И. М. Родионова в конце 1930-х годов.

Ключевые слова: архивные документы; Илларион Родионов, директор, архив.

The repression by the Soviet authorities to the Director of the Kirovograd State Historical Archives I. M. Rodionov 
in late 1930s have been examined on the basis of archival documents.

Key words: archival documents, Ilarion Rodionov, the director, the archive.
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ків архівної галузі та інших наукових і освітніх 
установ.

уНДіАсД випускає декілька періодичних та 
продовжуваних видань, два з яких (щорічник 
«студії з архівної справи та документознавства» 
і археографічний щорічник «Пам’ятки») внесені 
до Переліку наукових фахових видань україни, 
в яких можуть публікуватися результати дисер-
таційних робіт на здобуття наукового ступеня 
доктора і кандидата історичних наук. Підписано 
та реалізовано більш ніж два десятки угод про 
співпрацю із науковими та навчальними закла-
дами профільного спрямування, у тому числі – 
міжнародних. у планах роботи адміністрації 
уНДіАсД – здійснення державної перереєстра-
ції згаданих щорічників, як друкованих засобів 
масової інформації, відповідно до нових вимог 
та внесення до числа засновників (співзасновни-
ків) щорічників мінімум однієї наукової або на-
уково-педагогічної установи з метою залучення 
до роботи редакційних колегій видань наукових 
кадрів вищої кваліфікації (докторів наук).

у сучасній україні триває пошук нових ме-
тодів управління в усіх сферах суспільного та 
державного життя та продовжуються реформа-
торські процеси. Не є винятком й уНДіАсД. 
Так, за час, що минув, змінилася назва інституту, 
кілька разів змінювалася назва та відомче під-
порядкування центрального органу виконавчої 
влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться. 
у зв’язку з цим зазнавали змін і установчі до-
кументи уНДіАсД, декілька разів змінювалася 
структура установи. Нині, відповідно до статуту, 
уНДіАсД – державна науково-дослідна устано-
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у наступному 2014 р. український науково-
дослідний інститут архівної справи та докумен-
тознавства (далі – уНДіАсД) відзначатиме своє 
20-ліття. спробуємо систематизувати здобутки 
установи за напрямами діяльності за час, що 
минув та спрогнозувати майбутні виклики, що 
стоятимуть перед уНДіАсД у найближчі роки. 
саме в актуалізації знань про уНДіАсД серед 
наукової громадськості та працівників архівних 
установ вбачається мета даної публікації.

Отже, за час існування інституту його співро-
бітниками було здійснено майже 200 наукових та 
науково-методичних розробок, серед яких – мо-
нографії, посібники, довідники, галузеві та дер-
жавні стандарти, правила, порядки, інструкції, 
галузеві нормативи, методичні рекомендації, ана-
літичні огляди тощо. спільно з Державною ар-
хівною службою україни (далі – укрдержархів), 
архівними установами та іншими закладами і 
організаціями було проведено три десятки на-
укових конференцій, читань, семінарів, «круглих 
столів» тощо.

В інституті у 2003 р. відкрито аспірантуру та 
створено спеціалізовану вчену раду (далі – спец-
рада) з правом прийняття до розгляду та прове-
дення захистів кандидатських дисертацій на здо-
буття наукового ступеня кандидата історичних 
наук зі спеціальностей 07.00.06 – історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисци-
пліни та 27.00.02 – документознавство, архівоз-
навство. За період з 2003 р. до 2012 р. відбувся 
захист 50 дисертацій. у 2013–2014 рр. спецра-
дою інституту планується провести розгляд та 
захист щонайменше п’яти дисертацій працівни-
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ва в системі архівних установ україни, головною 
метою якої є здійснення теоретичних та приклад-
них наукових досліджень у галузі архівознавства 
та документознавства.

Останній 2012 р. для уНДіАсД був багатий 
на події. Це – і заходи, пов’язані із завершаль-
ним етапом адміністративної реформи, що пе-
редбачала оптимізацію центральних органів ви-
конавчої влади, і атестація інституту Державним 
агентством з питань науки, інновацій та інфор-
матизації, і здійснення підготовчої роботи щодо 
участі керівників укрдержархіву у міжнародних 
заходах, реалізація спільних проектів із архів-
ними установами, забезпечення комплексної 
перевірки інституту організацією вищого рів-
ня – укрдержархівом, виконання оперативних 
завдань.

Констатуємо, що виклики, які постали пе-
ред установою впродовж 2012 р., у співпраці із 
укрдержархівом, центральними архівними уста-
новами та деякими обласними архівами було 
успішно подолано, і уНДіАсД здобув певні до-
сягнення. Отже, зупинимося на головних подіях 
та здобутках року, що минає та перспективах роз-
витку уНДіАсД.

По-перше, це – проведення атестації інституту 
Державним агентством з питань науки, інновацій 
та інформатизації на виконання Національного 
плану дій на 2012 р. щодо впровадження Прог-
рами економічних реформ на 2010-2014 рр. 
«Заможне суспільство, конкурентноспроможна 
економіка, ефективна держава». За результатом 
атестації уНДіАсД було віднесено до катего-
рії б-3. По-друге – проведення робочою групою 
фахівців укрдержархіву комплексної перевірки 
діяльності уНДіАсД згідно з «Планом роботи 
укрдержархіву на 2012 рік». Основним завданням 
перевірки було встановлення відповідності ре-
зультатів діяльності уНДіАсД поставленим перед 
ним завданням, а також визначення ефективності 
впровадження результатів досліджень в архівну 
практику. Крім того, було перевірено виконання 
уНДіАсД заходів щодо усунення порушень і не-
доліків, виявлених Рахунковою палатою україни, 
стан науково-видавничої діяльності, діловодства 
й архівної справи, охорони праці, співпраця із за-
собами масової інформації та інформаційне напо-
внення офіційного веб-сайту уНДіАсД.

За результатами перевірки було визнано, що 
результати діяльності уНДіАсД у цілому відпо-
відають поставленим перед інститутом завдан-
ням, а зазначені результати знаходять широке за-
стосування в роботі державних архівів, органів 
виконавчої влади, наукових установах, вищих 
навчальних закладах.

співпраця із укрдержархівом та архівними 
установами полягала в наступному:

1. спільно з департаментом діловодства, фор-
мування, обліку та зберігання документів Націо-
нального архівного фонду укрдержархіву (на-
чальник с. В. сельченкова) розроблено «Перелік 
документів постійного строку зберігання, що 
створюють у науково-технічній та виробничій 
діяльності» та «Методичні рекомендації з роз-
робки відомчих (галузевих) переліків та типових 
(примірних) номенклатур справ».

2. у взаємодії з Центральним держав-
ним електронним архівом україни (директор 
О. М. ус) розроблено вимоги «уніфікований ін-
формаційний об’єкт для обміну та зберігання 
електронних документів», інструкцію «Облік 
електронних інформаційних ресурсів, що збері-
гаються у Центральному державному електронно-
му архіві україни», науково-аналітичний огляд 
«Обґрунтування віднесення електронних інфор-
маційних ресурсів до Національного архівного 
фонду».

3. За участю державних архівів Донецької, 
Миколаївської, Одеської, Рівненської, харків-
ської, Черкаської, Чернівецької областей про-
водились дослідження з розроблення «Переліку 
видів статистичної документації, що підлягає при-
йманню на постійне зберігання. Методичних реко-
мендацій по комплектуванню державних архівних 
установ, архівних відділів міських рад статистич-
ною документацією».

4. Позапланово співробітниками інституту було 
проведено обстеження умов зберігання докумен-
тів у архівосховищах Центрального дер жавного 
архіву зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗу), 
Центрального державного архів-музею літератури 
і мистецтва україни, Цент рального державного кі-
нофотофоноархіву україни ім. Г. с. Пшеничного 
(далі – ЦДКФФА ім. Г. с. Пшеничного), держав-
них архівів За карпатської та Київської областей 
з метою збирання матеріалу для підготовки на-
уково-методичної розробки «Дослідження впливу 
біологічних факторів на збереженість архівних 
документів», завершення роботи над якою запла-
новано на 2013 р.

5. у червні 2012 р., директор О. Я. Гаранін, 
завідувач відділу архівознавства л. Ф. Приходько 
та завідувач відділу фізико-хімічних і біологічних 
досліджень Н. М. христова провели спільний з 
ЦДАЗу семінар «специфіка і особливості фон-
дування документів».

6. у квітні 2012 р. у рамках відзначення 
Всесвітнього дня охорони праці, з метою поліп-
шення умов і безпеки праці в уНДіАсД, у 
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конференц-залі ЦДКФФА ім. Г. с. Пшеничного 
науковий співробітник науково-інформаційного 
відділу, на якого покладено обов’язки служби 
охорони праці уНДіАсД Н. В. Мурашко, про-
читала для працівників інституту та ЦДКФФА 
ім. Г. с. Пшеничного лекцію на тему «Охорона 
праці при роботі з персональним комп’ютером».

7. На виконання Розпорядження Кабінету 
Міністрів україни від 30 листопада 2011 р. 
№ 1215-р «Про затвердження плану основ-
них заходів цивільного захисту на 2012 рік» 
та плану основних заходів цивільного захисту 
укрдержархіву на 2012 рік, уНДіАсД на тери-
торії ЦДКФФА ім. Г. с. Пшеничного було про-
ведено штабне об’єктове тренування на тему 
«Організація роботи управління ЦЗ та команд-
но-начальницького складу ЦЗ при виникненні 
надзвичайної ситуації мирного часу – пожежі». 
Під час тренування співробітниками інституту 
було відпрацьовано: механізм оповіщення, збо-
ру та приведення невоєнізованих формувань 
цивільного захисту в готовність до дій; порядок 
евакуації працівників при пожежі, ліквідацію 
пожежі та надання долікарської медичної до-
помоги постраждалим. На заході були присутні 
керівники державних архівних установ та 
співробітники, відповідальні в цих установах за 
стан цивільного захисту.

участь інституту у міжнародних проектах по-
лягала у підготовці та проведенні таких заходів:

1. Підготовлено нову редакцію англомовно-
го збірника законів «Архівне законодавство ук-
раїни». Збірник було видано з метою ознайом-
лення учасників Міжнародного конгресу архівів, 
що відбувся 20–24 серпня 2012 р. у м. брісбен 
(Австралія), з українським законодавством в 
архівній сфері.

2. Підготовлено англомовний путівник «Архі-
ви україни», у якому висвітлено діяльність 
архівних установ україни. Путівник було видано 
з метою ознайомлення учасників Міжнародного 
конгресу архівів, що відбувся 20–24 серп-
ня 2012 р. у м. брісбен (Австралія). Видання 
здійснено за рахунок спонсорської допомоги.

3. у травні 2012 р. директор уНДіАсД 
О. Я. Гаранін і завідувач відділу фізико-хімічних 
та біологічних досліджень Н. М. христова взя-
ли участь у Міжнародній науковій конференції 
«історична спадщина білорусі: виявлення, збе-
реження та вивчення (до 90-річчя Державної 
архівної служби Республіки білорусь; 85-річчя 
Національного архіву Республіки білорусь; 
20-річчя кафедри джерелознавства білоруського 
державного університету)».

4. у жовтні 2012 р. директор уНДіАсД 
О. Я. Гаранін та завідувач відділу фізико-хімічних 
та біологічних досліджень Н. М. христова взяли 
участь у XIX Міжнародній науково-практичній 
конференції «Документація в інформаційному 
суспільстві: «хмарні» технології і електронний 
документообіг», яка відбулася на базі ВНДіДАс 
(м. Москва, Російська Федерація).

5. у жовтні 2012 р. на виконання «Плану 
спільних заходів укрдержархіву та Федерального 
архівного агентства (Російська Федерація) на 
2011–2013 рр.» проведено Міжнародну науково-
практичну конференцію «Електронний документ: 
актуальні завдання та практичне впровадження 
(Життєвий цикл електронного документа)», од-
ним із організаторами якої виступив уНДіАсД. 
Захід було організовано та проведено за рахунок 
спонсорської допомоги.

До здобутків інституту в 2012 р. можна 
віднести також таке:

1. Відповідно до наказу Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту україни від 30 ли-
стопада 2012 р. № 1351 в уНДіАсД створено 
спеціалізовану вчену раду К. 26.864.01 з пра-
вом прийняття до розгляду та проведення захи-
сту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук за спеціальностями 
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни та 27.00.02 – 
документознавство, архівознавство вперше стро-
ком на три роки.

2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту україни від 30 листопада 
2012 р. № 1349 в уНДіАсД відкрито аспірантуру 
за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, 
архівознавство.

3. Державне агентство з питань науки, інно-
вацій та інформатизації україни 28 листопада 
2012 р. видало свідоцтво, яким підтверджено, що 
уНДіАсД внесено до Державного реєстру на-
укових установ, яким надається підтримка дер-
жави.

4. Під грифом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту україни вийшов друком на-
вчальний посібник завідувача відділу докумен-
тознавства, професора с. Г. Кулешова «Загальне 
документознавство»: (К.: «Києво-Могилянська 
академія», 2012. – 123 с.), в якому викладе-
но основні етапи розвитку документознавства, 
поняттєвий апарат, охарактеризовано засоби і 
методи уніфікації документації тощо.

5. у липні 2012 р. методичний посібник 
«Фондування документів НАФ» (відповідальний 
виконавець – л. Ф. Приходько), відповідно до 
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рішення Нормативно-методичної комісії укр-
держархіву, посів перше місце у конкурсі науко-
во-методичних і науково-інформаційних робіт з 
архівознавства, документознавства, археографії 
за минулий рік.

6. Наприкінці 2012 р. на засіданні ученої ради 
інституту було обговорено і схвалено проект 
Концепції розвитку уНДіАсД до 2018 р.

7. у листопаді 2012 р. укладено новий колек-
тивний договір між адміністрацією та трудовим 
колективом уНДіАсД на 2013–2017 рр.

8. у грудні 2012 р. наукові щорічники «студії 
з архівної справи та документознавства» та 
«Пам’ятки» були внесені до міжнародної бази 
даних та отримали міжнародний стандартний 
номер періодичного видання ISSN (International 
Standard Serial Number), який ідентифікує 
періодичне (продовжуване) видання незалежно 
від країни походження.

Перспективними завданнями інституту вва-
жаємо: підвищення частки інноваційних дослід-

жень у тематиці науково-дослідних робіт, удо-
сконалення структури інституту, під вищення 
наукового кадрового потенціалу, зокрема, під-
готовку власних наукових кадрів вищої ква лі-
фікації та постійне підвищення кваліфікації 
наукових кадрів, модернізацію комп’ютерної і 
офісної техніки та збільшення комп’ютерного 
парку інституту, активізацію роботи з пошу-
ку додаткових джерел фінансування інституту, 
в тому числі за рахунок надання платних по-
слуг, унормування фінансового забезпечення 
видавничої діяльності інституту, створення на 
базі довідково-інформаційного фонду уНДіАсД 
власного електронного каталогу з доступом до 
мережі інтернет, а, з часом, і власної електронної 
бібліотеки інституту та розроблення пілотного 
проекту зі створення єдиної інформаційно-
бібліотечної мережі на основі програми іРбіс 
(або її аналогу), яка б дозволила об’єднати в 
єдине автоматизоване інформаційне середовище 
всі архівні установи.

В статье осуществлен общий анализ деятельности уНИИАДД со времени его создания. Основной акцент 
сделан на достижениях института в 2012 г. Оценивается роль учреждения как центра отраслевой архивной на-
уки и перспективы ее развития в современных условиях. Представлено видение директором института путей 
развития уНИИАДД на ближайшие годы.

Ключевые слова: Государственная архивная служба украины, украинский научно-исследовательский ин-
ститут архивного дела и документоведения, архивные учреждения, научные разработки, история украины.

This article provides a general analysis of the URIAARK since its inception. It focuses on the achievements of the 
Institute in 2012. The author assesses the role of the Institution as a centre of branch archival science and the prospects 
of its development in the modern world. Director of the Institute presents a vision of ways for the URIAARK for the 
coming years.

Key words: the State Archival Service of Ukraine, the Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records 
Keeping, archival institutions, research developments, the history of Ukraine.
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З початку свого існування людство прагнуло 
винайти ефективний механізм соціально-кому-
нікативної взаємодії, який зміг би реалізувати 
не тільки оперативний обмін інформацією за до-
помогою усного мовлення, а й фіксував би її у 
незмінному стані для подальшого зберігання, пе-
редавання та використання. Фіксація інформації 
на матеріальних носіях забезпечила можливість 
її транспортування у часі та просторі, що вирі-
шувало поставлені задачі. у повній мірі потенці-
ал цієї фіксації інформації розкрився з викорис-
танням невеликих, мобільних, але разом із тим 
довговічних об’єктів. З цього моменту такий ін-
формаційний об’єкт можна визнати документом. 
Адже він відповідає його визначенню за новою 
редакцією Закону україни «Про інформацію», 
в якому документ це – «матеріальний носій, що 
містить інформацію, основними функціями яко-
го є її збереження та передавання у часі та про-
сторі»1 та ДсТу 2732-20042.

Одна з характерних властивостей сучасних і 
найдавніших документів – це їхня мобільність3 
саме можливість їх переміщення, зберігання у 
спеціалізованих місцях, надання диференційова-
ного доступу до них залежно від соціального чи 
матеріального статусу, рівня знань тощо, забез-
печили затребуваність і, відповідно, поштовх для 
розвитку такого механізму створення, зберігання 
та передавання інформації, як фіксація на «мо-
більних матеріальних носіях».

За час існування людства документопотік по-
стійно зростає. Кількість створених документів 
за одиницю часу має пряму залежність від со-
бівартості носія, який використовується при до-
кументуванні інформації, а також його фізичних 
характеристик – фактичних розмірів, ваги, міц-
ності, захищеності тощо, адже з цими показника-
ми пов’язані витрати на організацію та здійснен-

ня транспортування, зберігання документів. До 
хх ст. розвиток матеріальних носіїв інформації 
відбувався лінійно: так чи інакше носій інфор-
мації становив фізичну поверхню або плаский 
матеріальний об’єкт, наприклад, глиняну дощеч-
ку, папірус, пергамент, пізніше – папір тощо. За 
допомогою інструментів на об’єкт наносилися 
позначки, які мали певне смислове значення, що 
давало змогу зберігати і передавати зафіксовану 
(закодовану) таким чином інформацію у часі та 
просторі. ситуація змінилась з початком інфор-
маційної ери4, коли широкого розповсюдження 
набули електронні засоби документування та 
зберігання інформації. Основною відмінністю 
від попередніх технологій документування ін-
формації стало те, що інформація перестала бути 
жорстко прив’язаною до матеріального носія у 
звичному розумінні, а сам носій набув здатнос-
ті до багаторазового повторного використання 
шляхом перезапису. серед чинників, що відкри-
ли можливість електронним засобам документу-
вання та зберігання інформації потіснити тради-
ційні паперові носії інформації, слід виокремити 
такі:

- собівартість носія інформації швидко 
зменшується. Візьмемо за одиницю порівняння 
документ на папері А4 формату. станом на 1 січ-
ня 2014 р. ціна одного аркуша паперу А4 формату 
у середньому становила 0,06 грн. Один документ, 
що складається з одного аркуша, в електронній 
формі створений, наприклад, у текстовому редак-
торі LibreOffice Writer містить близько 14,8 кіло-
байт пам’яті на жорсткому диску. Ринкова ціна 
одного жорсткого диску на 4 Терабайти у серед-
ньому дорівнює 1 394,00 грн, тобто, один кіло-
байт коштує 3,49×10-7 грн. Отже, вартість пам’яті 
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на жорсткому диску обсягом 14,8 кілобайт, що 
може бути використана для зберігання одного 
документа в електронній формі, складає 5,17×10-

6 грн, що у 10 000 разів менше за вартість аркуша 
паперу. Тут не враховано витрати на створення 
документів в електронній формі: на обчислю-
вальну техніку, яка задіяна у вказаному процесі, 
та вартість електроенергії, що використовуєть-
ся для забезпечення роботи цієї техніки. Однак, 
у поданому вище розрахунку цими витратами 
можна знехтувати. Це зумовлено тим, що сучас-
на технологія документування інформації і для 
документів із паперовим носієм інформації, і для 
документів в електронній формі ведеться з вико-
ристанням одних і тих самих технічних засобів. 
Витрати на роботу їх однакові для обох типів до-
кументів. Розрізняють лише кінцеві етапи ство-
рення документів із різними носіями інформації: 
документна інформація або роздруковується на 
папері та підписується, або залишається в елек-
тронній формі і на неї накладається електронний 
цифровий підпис (далі – ЕЦП);

- Зменшилась необхідна площа для збері-
гання документів. На один жорсткий диск обся-
гом 4 Терабайти з фізичними розмірами (довжи-
на × ширина × висота) 147 мм × 101,6 мм × 26,1 мм 
та вагою 730 г можна записати 270 270 271 доку-
мент в електронній формі, що складаються з од-
ного аркуша формату А4, наприклад, створених 
у текстовому редакторі LibreOffice Writer. Якщо 
створити ці документи з паперовими носіями, 
доведеться використати приблизно 540 541 пач-
ку паперу по 500 аркушів. Висота однієї пачки 
паперу формату А4 (297 мм × 210 мм) становить 
50 мм. Вага такої пачки при щільності паперу 
80 г/м – 2,5 кг. Така кількість паперу займе примі-
щення обсягом приблизно 1685,67 м3, що майже 
в 4 324 349 разів більше, ніж обсяг, який займає 
один жорсткий диск, та матиме вагу приблизно 
1 351,35 тонн, що приблизно у 1 851 164 рази 
більше ваги жорсткого диска. Звичайно, в архів-
ній практиці як документи з паперовими носіями 
інформації, так і електронними будуть займати 
дещо інші об’єми приміщень. Документи з папе-
ровими носіями перед зберіганням формують у 
справи, підшивають, картонують та зберігають 
на спеціалізованих стелажах у спеціально об-
ладнаних сховищах, площа яких виходить біль-
ша, ніж обсяг того паперу, який використано для 
створення цих документів. Також, на практиці, 
обсяг дискової пам’яті, необхідної для зберіган-
ня одного документа в електронній формі, дещо 
більший за рахунок створення ЕЦП та інкапсуля-
ції його у XML-контейнер разом з його ЕЦП та 

метаданими, крім того цей диск, разом із іншими, 
монтується у сервер, що знаходиться у серверній 
шафі. Однак, ці відхилення не можуть суттєво 
вплинути на порядок зазначених розрахунків;

- собівартість передавання (надсилання) 
документів в електронній формі зменшилася, 
а швидкість цього процесу – зросла. Завдяки 
цифровій природі документів в електронній фор-
мі є можливість передавання їх електронними 
каналами зв’язку, наприклад, телефонними ліні-
ями, та їх надсилання (переносу) за допомогою 
мобільних електронних носіїв інформації (нако-
пичувачів), за потреби доставки документів без-
посередньо людиною. Порівняно із витратами 
часу та матеріальних ресурсів, наприклад, папе-
ру та пального чи амортизації транспортних за-
собів для перевезення документів із паперовим 
носієм інформації, цей приріст досить суттєвий.

Через ці чинники спостерігаємо першу тен-
денцію зміни документотворчого процесу у 
світі, зокрема в україні – перехід засобів доку-
ментування та зберігання інформації до елек-
тронної форми.

Використання електронних технологій у до-
кументотворенні не тільки уможливило оптимі-
зувати роботу з документами, які вже існували, 
створивши їхні аналоги в електронній формі. 
Нові засоби документування та зберігання ін-
формації призвели до нових форм організації 
інформації. Яскравим прикладом цього є веб-
сайт – інформаційний об’єкт, що виник як фор-
ма документування та представлення інформа-
ції в мережі інтернет на початку 90-х рр. хх ст. 
Веб-сайти добре сприйняли користувачі мережі 
інтернет через поєднання зручної організації до-
ступу до інформації внаслідок її структурування 
за допомогою гіпертекстових зв’язків та можли-
вості миттєвого переміщення по них. Це відкрило 
можливість вибудовувати інформаційний ресурс 
у довільній, зручній послідовності інформацій-
них складових та переміщуватись в інформацій-
ному середовищі ресурсу в порядку, потрібному 
конкретному користувачу – нелінійно. синтез 
веб-сайтів та традиційних форм документів дав 
початок таким інформаційним об’єктам як: 

- електронні реєстри та кадастри, електро-
нні бази даних з веб-орієнтованим інтерфейсом, 
корпоративні інтернет-портали тощо, що ство-
рюються у діяльності державних організацій, 
підприємств, установ та організацій різних форм 
власності (далі – організації);

- в особистому документуванні – електронні 
енциклопедії, персональні та колективні блоги, 
інтернет-форуми, соціальні мережі, інформацій-
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ні портали, присвячені різноманітним напрямкам 
людської діяльності тощо; ці об’єкти можна на-
звати глобальними електронними інформаційни-
ми ресурсами (далі – ГЕіР) з огляду на їхню при-
роду та широту охоплення аудиторії.

Ці, на перший погляд, незвичні для архівістів 
форми документної інформації є ніщо інше, як 
нова реалізація старих принципів документуван-
ня за допомогою сучасних інформаційних техно-
логій із тією лише різницею, що ці документи не 
мають тих обмежень, які властиві їхнім аналогам 
з паперовими носіями. Для порівняння можна 
взяти реєстр вхідної документації у паперовій та 
електронній формах. Паперовий аналог має кін-
цеву кількість сторінок, через що має обмеження 
в записах, а отже – кінцевий період існування. 
Електронний аналог не має обмеження на кіль-
кість інформації, яку може фізично вмістити, як 
наслідок – відсутність необхідності завершувати 
його оперативну стадію життєвого циклу. Для 
архівістів цей факт новий, адже на тривале або 
постійне зберігання приймаються документи, що 
вже завершили свою оперативну функцію. Однак 
електронний аналог, з точки зору оперативного 
використання, якраз через свою властивість «не-
закінченості» отримує перевагу над паперовим 
внаслідок доступності інформації фактично з 
моменту свого започаткування.

інша властивість ГЕіР, що викликає занепо-
коєння архівістів – багатоавторство. Це стосу-
ється, передусім, інтернет-форумів, соціальних 
мереж тощо, тобто інформаційних ресурсів, які 
створюються інтернет-спільнотою для загально-
го користування. у документознавстві багатоав-
торство річ не нова, воно постійно має місце у 
створенні розпорядчої документації з тією лише 
різницею, що у випадку традиційних докумен-
тів із паперовими носіями спільна робота авто-
рів над документом відбувається послідовно, а у 
випадку ГЕіР можлива паралельна фіксація ін-
формації в рамках одного документа. саме мож-
ливість агрегації інформації в одному місці та 
можливість спільної роботи з нею і робить ГЕіР 
все популярнішими формами документування 
інформації як в оперативній діяльності організа-
цій, так і в особовому документуванні.

Використання новітніх інформаційних тех-
нологій у документаційних процесах не тільки 
стало каталізатором появи нових форм докумен-
тів, змінились принципи реалізації технологій 
документування. Передусім, це перехід авторів 
документів в електронній формі від їх створення, 
редагування та зберігання за допомогою персо-
нальних технічних засобів до публічних мереже-

вих служб, які забезпечують створення та відда-
лене зберігання подібних документів, а саме:

– для документів, що не призначені для ши-
рокого загалу, такі служби побудовані за так 
званими «хмарними технологіями». серед їхніх 
розробників та користувачів ці служби прийнято 
називати «хмарними сервісами»;

– для документів, які мають на меті поширен-
ня ідей автора, його світосприйняття, у деяких 
випадках з очікуванням зворотної реакції у фор-
мі відгуків, коментарів чи створення документів 
у відповідь, такі служби побудовані у формі ГЕіР.

Розглянемо детальніше окреслені тенденції 
зміни технологій документування інформації.

хмарний сервіс – це дуже широке поняття, що 
походить з новітньої технології обробки інфор-
мації – хмарних обчислень та охоплює програм-
ні та апаратні засоби, що можуть бути надані у 
користування електронними каналами зв’язку. 
Згідно з документом IEЕЕ (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers – інститут інженерів з 
електротехніки та електроніки) – міжнародної ор-
ганізації інженерів у галузі електротехніки, раді-
оелектроніки і радіоелектронній промисловості, 
опублікованим у 2008 р.: «хмарні обчислення – 
це парадигма, в межах якої інформація постій-
но зберігається на серверах у мережі інтернет 
і тимчасово кешується* на клієнтській стороні, 
наприклад, на персональних комп’ютерах, ігро-
вих приставках, ноутбуках, смартфонах тощо»5. 
сфери застосування хмарних сервісів різнома-
нітні. Одна з них – це можливість забезпечення 
документування інформації в електронній формі, 
створення, редагування, зберігання та організації 
спільного доступу до документів в електронній 
формі користувачами мережі інтернет.

із позиції звичайного користувача, хмарні 
сервіси надали можливість зберігати документи 
не на локальному технічному пристрої, а у від-
даленому сховищі6. Причому деякі подібні ре-
сурси, крім можливості зберігання документів 
в електронній формі, надають також у користу-
вання засоби їхнього створення та редагування7. 
Виходячи із зазначеного вище, зауважимо, що 
як окремі користувачі, так і організації отриму-
ють суттєві переваги при використанні хмарних 
сервісів для створення як особистих документів, 
так і офіційних та керування документаційни-
ми процесами щодо них. Зберігання документа 

* Процес копіювання інформації на технічний 
пристрій користувача, після чого операції з нею здій-
снюються вже локально. По завершенню сеансу роботи 
інформація на технічному пристрої, що зазнала змін, 
синхронізується з інформацією, яка зберігається на сер-
вері у мережі інтернет.
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в «хмарі» надає можливість доступу до ньо-
го з будь-якої точки земної кулі за наявності 
підключення до мережі інтернет за допомогою 
відповідного технічного засобу. Для користува-
ча відпадає необхідність у синхронізації версій 
документів при використанні різних технічних 
засобів для їхнього опрацювання та зберіган-
ня, наприклад, використання дискет, оптичних 
дисків, флеш-накопичувачів тощо. Розміщуючи 
свої документи у «хмарі», користувач делегує 
відповідальність за їхнє збереження власни-
ку хмарного сервісу. Наявність у цьому серві-
сі інструментарію (програмного забезпечення), 
призначеного для створення та редагування до-
кументів позбавляє користувача необхідності 
купувати ліцензії на використання програм-
них засобів для роботи із встановлення та ад-
міністрування цих програмних засобів. усі ці 
переваги забезпечили зростання популярності 
хмарних сервісів як засобів створення та збері-
гання особових документів в електронній фор-
мі та організації документування в організаці-
ях. Так, за даними американської компанії IDC 
(International Data Corporation), яка спеціалізу-
ється на аналітичних дослідженнях ринку інфор-
маційних технологій, загальне зростання ринку 
хмарних сервісів з 2012 р. до 2016 р. станови-
тиме 26,4%, збільшившись приблизно з 40 млрд 
доларів сША до 98 млрд доларів сША8, а ана-
літична компанія Forrester Research прогнозує 
зростання ринку хмарних сервісів до 241 млрд 
доларів сША у 2020 р.9

Якщо хмарні сервіси дають змогу створюва-
ти та зберігати особисті документи або ж доку-
менти організацій, що не призначені для озна-
йомлення широкого загалу, то для задоволення 
потреб публічного документування в мережі 
інтернет використовуються ГЕіР. Як вказано 
вище, до таких інформаційних ресурсів можна 
віднести електронні енциклопедії, персональні 
та колективні блоги, інтернет-форуми, соціальні 
мережі, інформаційні портали, присвячені різно-
манітним напрямкам людської діяльності тощо. 
Перші веб-сайти розміщені у мережі інтернет 
мали такі недоліки:

- для створення та зміни подібних інформа-
ційних об’єктів потрібні були знання з програму-
вання;

- вони мали вузьку тематичну спрямованість. 
Це пояснювалось тим, що, зазвичай, веб-сайти 
створювалися невеликим колективом авторів, а 
переважно одним автором.

склалася ситуація, за якої брак технічних 
знань заважав спеціалістам з інших галузей знань 
долучатися до створення веб-сайтів, як засобу 

документування інформації з метою спрощен-
ня її збереження та прискорення передавання у 
часі і просторі. Вирішення зазначеної проблеми 
стимулювало розвиток візуальних інтерактивних 
програмних засобів, які автоматизували процеси 
створення веб-сайтів та внесення змін до них без 
потреби додаткових знань із програмування. Так 
виникли та почали розвиватися так звані систе-
ми керування контентом10. Нові технології від-
крили можливість оптимізувати процес колек-
тивної роботи над веб-сайтами. Отже, розвиток 
програмних засобів документування інформації 
дав змогу статичним веб-сайтам початку 90-х рр. 
еволюціонувати у звичні для теперішніх користу-
вачів мережі інтернет мережеві програмні комп-
лекси документування та обміну інформацією.

Типовий ГЕіР – це веб-ресурс, у який вбудова-
но інтуїтивно зрозумілий інтерфейс до програм-
них інструментів, що дозволяють документувати 
інформацію та розміщувати її в цьому ресурсі 
для власного користування або публічного до-
ступу до неї. Такий підхід призвів до того, що 
користувачі отримали можливість докумен-
тувати інформацію та практично миттєво по-
ширювати документи у формі повідомлень на 
сторінках соціальних мереж, статей у блогах 
на публічних «електронних майданчиках», 
фото- аудіо- відеодокуметів, розміщених на пу-
блічних інтернет-сервісах, не маючи спеціалі-
зованих знань із програмування. інформація 
стала набагато доступнішою, адже для її отри-
мання відпала необхідність відвідувати архіви, 
бібліотеки, купувати періодичну пресу тощо. 
Нині достатньо звернутись до пошукового сер-
вісу у мережі інтернет, використовуючи власний 
технічний пристрій.

Зростання популярності ГЕіР можна легко 
прослідкувати за допомогою українського сег-
менту веб-сайта «Вікіпедія» (вільної електро-
нної енциклопедії), яка увібрала в себе кращі 
принципи організації створення, коригування та 
поширення інформації. Цей ГЕіР надає можли-
вість користувачам мережі інтернет створювати 
енциклопедичні статті, редагувати вже створені, 
не лише власні, а й статті інших авторів.

українська «Вікіпедія» з’явилася 30 січня 
2004 р., коли на цьому ресурсі опублікували 
першу статтю українською мовою. На 4 квітня 
2004 р. кількість статей в ній уже досягла однієї 
тисячі. До 28 березня 2008 р. їх кількість сягнула 
ста тисяч, а через два роки, тобто 7 квітня 2010 р., 
цей показник ще збільшився вдвічі11. На рис. 1 
представлено динаміку зростання опублікованих 
статей української мовою на ГЕіР «Вікіпедія» за 
останні 10 років.
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Рис. 1. Динаміка зростання кількості опублікованих 
статей української мовою на ГЕіР «Вікіпедія»

в 2004–2012 рр.

Про зростання популярності ГЕіР також свід-
чать статистичні дані про кількість редагувань 
раніше задокументованої інформації у формі 
енциклопедичних статей (Рис. 2), що доводить 
збільшення користувачів програмними засобами 
документування інформації.

Рис. 2. Динаміка зростання кількості редагувань 
раніше задокументованої інформації у формі
енциклопедичних статей на ГЕіР «Вікіпедія»

в 2004–2012 рр.

На рис. 3 подано графік зростання кількості 
користувачів мережі інтернет, які відвідують ГЕіР 
«Вікіпедія» тільки для отримання інформації.

Якщо порівняти показники збільшення кіль-
кості користувачів ГЕіР «Вікіпедія» з кожної із 
трьох розглянутих груп (Рис. 4), то можна зроби-
ти такі висновки:

- найбільший відсоток користувачів мережі 
інтернет відвідують ГЕіР «Вікіпедія» тільки для 
отримання інформації;

- значно менша частина користувачів бере 
участь в удосконалені (редагування, доповнення) 
вже опублікованих статей;

- найменша частка цих користувачів створює 
нові статті в електронній формі.

Такий розподіл користувачів ГЕіР «Вікіпедія» 
цілком логічний і майже відповідає розподілу 
авторів, редакторів та читачів статей, які дру-

Рис. 3. Динаміка зростання кількості користувачів 
мережі інтернет, які відвідують ГЕіР

«Вікіпедія» тільки для отримання інформації

Рис. 4. Порівняння динамік зростання кількості 
опублікованих статей, кількості редагувань 

раніше задокументованої інформації та кількості 
користувачів мережі інтернет, які відвідують ГЕіР 

«Вікіпедія» тільки для отримання інформації

куються у виданнях із паперовим носієм інфор-
мації, з тією різницею, що у випадку останніх 
менша як кількість редакторів, так і кількість ре-
дагувань. Це пов’язано з тим, що до редагування 
допускаються фахівці видавництва чи редакції і 
тільки перед опублікуванням матеріалів. у ви-
падку ГЕіР «Вікіпедії» до редагування можуть 
бути допущені всі бажаючі (звичайно, правки у 
статті проходять шлях узгодження серед спеці-
ально зареєстрованих користувачів ГЕіР, тому 
внесення некоректних змін унеможливлюється). 
усі три групи користувачів мають тенденцію до 
збільшення, яка зберігатиметься у найближчому 
майбутньому і, як наслідок, зростатиме загальна 
кількість документів, створених в електронній 
формі.

Документування інформації та представлен-
ня її в мережі інтернет у формі ГЕіР має спільну 
рису з документуванням та зберіганням інформа-
ції за допомогою хмарних сервісів. В обох випад-
ках документи фізично знаходяться поза межами 
технічних пристроїв їхніх авторів, а тому поза 
зоною їхньої відповідальності. Така ситуація, з 
одного боку, є зручною для користувачів, адже 
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немає потреби витрачати власні обчислювальні 
ресурси для зберігання документів, але з іншо-
го – це створює низку вразливостей, не харак-
терних для документів із паперовими носіями 
інформації:

- для доступу до документів та інструмента-
рію ГЕіР й хмарних сервісів переважно вико-
ристовується метод аутентифікації користувача 
за допомогою логіна та пароля. При втраті їх 
доступ до задокументованої інформації, а та-
кож створення нових документів за допомогою 
хмарних сервісів стає неможливим. При роботі 
з ГЕіР відсутність логіна та пароля лише позбав-
ляє користувача можливості створювати нові до-
кументи та редагувати раніше задокументовану 
інформацію;

- у випадку із звичними носіями інформації, 
наприклад, паперовою версією енциклопедії, 
спотворення чи умисна зміна інформаційно-
го наповнення документа в одному примірнику 
ніяк не вплине на інші примірники документа. 
у випадку реалізації енциклопедії у формі ГЕіР, 
пошкодження або умисна зміна інформації, що 
знаходиться в ньому, призведе до того, що всі 
користувачі мережі інтернет, звертаючись до цієї 
статті, отримають недостовірну інформацію, а 
попередня інформація може бути назавжди втра-
ченою. Це пояснюється тим, що на відміну від 
паперових видань, особливістю ГЕіР є те, що 
це документ не тиражований, а оригінал цього 
документа розміщений на конкретному сервері 
мережі інтернет з можливістю віддаленого до-
ступу до нього. інформація цього ГЕіР зафіксо-
вана на одному носієві інформації, а віддалений 
доступ до нього, вважаємо, слід відносити до 
форми доставки інформаційного об’єкта (доку-
мента) до адресата. Це дає нам змогу віднести 
ГЕіР до об’єкта дослідження документознавства 
та архівознавства. Проте властивості цього ін-
формаційного об’єкта роблять його вразливішим 
до зовнішнього та внутрішнього впливу корис-
тувачів (адресатів), обслуговуючого персоналу, 
правовласника тощо. Пошкодження або умисна 
зміна інформаційного наповнення ГЕіР призве-
де до того, що всі користувачі мережі інтернет 
(потенційні адресати документа) можуть отри-
мати недостовірну інформацію. Вважаємо, що 
вирішення цього питання можливе лише за до-
помогою комплексу організаційних та технічних 
заходів, спрямованих на захист ГЕіР, що повинні 
вирішуватися на рівні системи захисту інфор-
маційної системи, де розташований ГЕіР. Крім 
того, у функціонуванні ГЕіР можливі планові 
зміни його зовнішнього вигляду, наповнення, те-
матичної спрямованості тощо. Кожну таку зміну 

ГЕіР можна визначати як окрему його версію на 
певний час його існування. Однак, питання збе-
реження подібних версій є неунормованим, що 
несе ризики позбавлення користувачів (адреса-
тів) доступу до попереднього інформаційного на-
повнення ГЕіР. Вважаємо, що одним із напрямів 
вирішення цього питання може стати створення 
документів, в яких буде зафіксована інформація 
про певну версію ГЕіР. Тоді залишиться лише 
визначити терміни зберігання таких документів 
з огляду на їхню значущість для особи, суспіль-
ства, держави або цінності для власника;

- робота хмарних сервісів та ГЕіР може бути 
зупинена за бажанням власника або через будь-
які інші обставини. При цьому залишається не-
унормованим порядок забезпечення можливості 
збереження авторами власних документів, що 
були створені та зберігалися за допомогою нада-
ного інструментарію.

Все частіше ГЕіР стають джерелами інфор-
мації під час написання різних наукових праць. 
Опрацьовуючи такі матеріали, надзвичайно 
важливо мати можливість ознайомлення з дже-
релами, використаними при їхньому створенні. 
лише за таких умов дослідник може осягнути 
цілісну картину проблематики, що ним вивча-
ється. Динамічність ГЕіР, відсутність інтернет-
з’єднання з веб-сервером, де він розміщений, 
а також ймовірність підміни інформації, попе-
редньо розміщеної в ньому, може призвести до 
втрати можливості опрацювання джерел або ж 
до формулювання хибних висновків, що базу-
ються на недостовірній інформації. В україн-
ському сегменті мережі інтернет вже були випад-
ки умисної зміни інформаційного наповнення 
веб-сайтів. Відомим є факт запуску нової версії 
веб-сайту броварської міської ради на початку 
2012 р., коли у новій редакції сайту виявились 
зниклими всі розпорядження, рішення, проекти 
рішень, регуляторні акти, що відповідно до ви-
мог Закону україни «Про доступ до публічної 
інформації» були опубліковані на цьому ж веб-
сайті у 2011 р.12

Поєднання сучасних технологій документу-
вання інформації в електронній формі з устале-
ною практикою передавання документів до ар-
хіву дасть змогу вирішити проблеми, пов’язані з 
втратою доступу до електронних інформаційних 
ресурсів та хмарних сервісів і забезпечить під-
твердження їхньої справжності шляхом порів-
няння з їхніми копіями, що мають статус ори-
гінала та знаходяться на постійному архівному 
зберіганні. Залишаються відкритими питання, 
пов’язані з тим, що ГЕіР від моменту створен-
ня перебуває у постійній зміні свого наповнення 
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шляхом доповнення та коригування інформацій-
ного вмісту. Це ускладнює його передавання на 
тривале чи постійне зберігання до державних 
архівів. На нашу думку, вирішення цієї проблеми 
можна знайти, проаналізувавши життєвий цикл 
ГЕіР. Під час його оперативного використання, 
з метою забезпечення можливості відновлення 
після умисних чи неумисних пошкоджень даних, 
створюються резервні копії ГЕіР. Переважно це 
два файли – резервна копія електронної бази да-
них, що використовується для зберігання інфор-
мації, задокументованої засобами ГЕіР, та резерв-
на копія програмного комплексу, розміщеного на 
веб-сервері, що служить для опрацювання інфор-
мації, яка зберігається у базі даних ГЕіР. Ці фай-
ли створюються з певною періодичністю струк-
турним підрозділом правовласника ГЕіР або 
фізичною особою-власником ГЕіР. По суті, такі 
файли є «зрізами ГЕіР» на момент свого ство-
рення. З часом для правовласників ГЕіР інфор-
мація, зафіксована у цих «зрізах ГЕіР», втрачає 
актуальність і процес оновлення повторюється. 
саме завдяки файлам, що містять зрізи ресурсу, 
можна організувати передавання ГЕіР на архів-
не зберігання. Для забезпечення підтвердження 
справжності зрізи можуть бути підписані ЕіР 
власника (автора). За такої умови вони набувають 
статусу електронних документів, а, отже, можуть 
бути включені до переліку типових документів, 
що створюються під час діяльності державних 
органів та органів місцевого самоврядування, ін-
ших установ, підприємств та організацій, із зазна-
ченням строків їх зберігання13. Після закінчення 
функцій зрізів, як резервних копій ГЕіР, вони мо-
жуть бути подані, серед інших документів орга-
нізації, на засідання експертно-перевірної комісії. 
За результатами її рішення, у разі підтвердження 
їх цінності, ці документи можуть бути передані 
на тривале чи постійне зберігання.
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упродовж 2011–2012 рр. нормативно-правова 
база із забезпечення організації загального діло-
водства зазнала суттєвих зміни.

Важливою подією 2011 р. у сфері діловод-
ства й архівної справи було прийняття постанови 
Кабінету Міністрів україни «Про затвердження 
Типової інструкції з діловодства у централь-
них органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих орга-
нах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 р. 
№ 1242 (далі – Постанова № 1242)1. З набранням 
чинності Постанови № 1242 відповідно втратила 
чинність постанова Кабінету Міністрів україни 
«Про затвердження Примірної інструкції з діло-
водства у міністерствах, інших центральних орга-
нах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
влади» від 17 жовтня 1997 р. № 11532.

Відповідно до Постанови № 1242 усі цен-
тральні органи виконавчої влади, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим і місцеві органи 
виконавчої влади у тримісячний строк мали роз-
робити і затвердити за погодженням із держав-
ними архівами власні інструкції з діловодства та 
типові інструкції з діловодства для однорідних 
за характером діяльності установ, підприємств, 
організацій, що належать до сфери їхнього 
управління. Крім того, органам місцевого само-
врядування також рекомендувалося розробити і 
затвердити власні інструкції з діловодства.

Відзначимо, що типові та примірні інструкції 
з діловодства є нормативно-методичними посіб-
никами для підготовки індивідуальних інструк-
цій для конкретних установ, підприємств і орга-

нізацій. Їх розробляють організації вищого рівня 
(міністерства та інші державні органи, централь-
ні установи країни, великі корпорації, концерни, 
асоціації, товариства та компанії) для мережі 
підвідомчих установ або дочірніх підприємств, 
однорідних за характером діяльності. Типові 
інструкції з діловодства мають обов’язковий ха-
рактер, а примірні – рекомендаційний. Таким чи-
ном, положення Типової інструкції з діловодства 
у центральних органах виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вих органах виконавчої влади (далі – Типова ін-
струкція) є обов’язковими для усіх центральних 
і місцевих органів виконавчої влади, Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим, а також для 
установ, підприємств і організацій, що належать 
до сфери управління вказаних органів влади, що 
не виключає можливості користування нею усіма 
іншими юридичними особами, незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності.

На особливу увагу заслуговує аналіз основних 
положень Типової інструкції та відмінностей 
від аналогічних положень Примірної інструкції 
з діловодства у міністерствах, інших централь-
них органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих орга-
нах виконавчої влади (далі – Примірна інструк-
ції), яка застосовувалася в установах україни 
під час розроблення індивідуальних інструкцій 
з діловодства упродовж 1998–2011 рр. і втрати-
ла чинність, а також відмінностей від чинного 
Національного стандарту україни «Державна 
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уніфікована система документації. уніфікована 
система організаційно-розпорядчої докумен-
тації. Вимоги до оформлювання документів» 
(далі –ДсТу 4163–2003)3.

основні відмінності типової інструкції
від примірної інструкції

Зміст Типової інструкції порівняно з При мір-
ною інструкцією структурований набагато ра-
ціональніше. Основними розділами Типової ін-
струкції є такі:

і. Загальні положення
іі. Документування управлінської інформації
ііі. Організація документообігу та виконання 

документів
IV. систематизація та зберігання документів 

у діловодстві
V. Порядок підготовки справ до передавання 

для архівного зберігання

у Загальних положеннях визначено:
– основне призначення Типової інструкції;
– відповідальність керівників установ та 

структурних підрозділів за якість і належний рі-
вень підготовки службових документів, а також 
за організацію діловодства в установах у цілому 
та в їхніх окремих структурних підрозділах;

– завдання, функції та обов’язки служби діло-
водства.

у розділі Документування управлінської ін-
формації подано загальні вимоги до створення 
документів, а також вимоги до:

– бланків документів;
– оформлення деяких реквізитів документів;
– складання деяких видів службових доку-

ментів, а саме: наказів (розпоряджень), прото-
колів, службових листів, документів до засідань 
колегіальних органів, документів про службові 
відрядження.

у розділі Організація документообігу та ви-
конання документів регламентовано:

– вимоги щодо раціоналізації документообігу;
– облік обсягу документообігу;
– приймання та первинне опрацювання доку-

ментів, що надходять до установи;
– попередній розгляд документів;
– реєстрація документів;
– організація передавання документів та їх ви-

конання;
– організація контролю за виконанням доку-

ментів;
– інформаційно-довідкова робота з докумен-

тами;

– порядок опрацювання та надсилання вихід-
них документів.

у розділі Систематизація та зберігання до-
кументів у діловодстві визначено порядок:

– складання номенклатури справ;
– формування справ;
– зберігання документів в установах.
у розділі Порядок підготовки справ до пере-

давання для архівного зберігання встановлено 
вимоги до:

– проведення експертизи цінності документів;
– складання описів справ;
– оформлення справ;
– передавання справ в архів установи.
Звертаємо увагу, передусім, на нові положен-

ня Типової інструкції, які не були передбачені 
Примірною інструкцією, та положення, що сут-
тєво відрізняються від аналогічних у Примірній 
інструкції, а саме:

1) правила оформлення поштової адреси у 
реквізиті «Довідкові дані про установу»:

«31. Довідкові дані про установу містять: 
поштову адресу, номери телефонів, телефак-
сів, телексів, рахунків у банку, адресу електро-
нної пошти тощо. Довідкові дані розміщуються 
нижче найменування установи або структурно-
го підрозділу. Реквізити поштової адреси зазна-
чаються в такій послідовності – назва вулиці, 
номер будинку, назва населеного пункту, району, 
області, поштовий індекс».

у Примірній інструкції не було розписано ви-
моги до оформлення цього реквізиту, а поряд із 
вимогами до оформлення реквізиту «Адресат», 
елементом якого також може бути поштова адре-
са, були подані приклади, в яких порядок і форма 
запису відомостей про адресу установи відпові-
дали правилам користування послугами пошто-
вого зв’язку, чинним у 90-ті роки минулого сто-
ліття. у зв’язку з чим деякі установи нехтували 
Правилами надання послуг поштового зв’язку4 й 
на своїх бланках оформляли поштові адреси за-
старілим способом. Нарешті, Типова інструкція 
зобов’язала установи привести свої бланки у від-
повідність до чинного законодавства.

2) застереження щодо застосування факси-
мільного підпису для засвідчення службових до-
кументів:

«59. Факсимільне відтворення підпису поса-
дової особи на організаційно-розпорядчих, фі-
нан сових, бухгалтерських документах за допо-
мо гою механічного або іншого копіювання не 
допускається».

Це дуже важлива вимога, якої не було у 
Примірній інструкції.
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3) послідовність подання службових докумен-
тів на зовнішнє погодження до сторонніх уста-
нов:

«72. Зовнішнє погодження у разі потреби, ви-
значеної законодавством, здійснюється в такій 
послідовності:

з установами однакового рівня та іншими 
установами;

з громадськими організаціями;
з органами, які здійснюють державний 

контроль у певній сфері;
з установами вищого рівня».
4) порядок оформлення, візування, засвідчен-

ня і доведення до виконавців розпорядчих доку-
ментів, що стосуються основних питань діяль-
ності, адміністративно-господарських і кадрових 
питань, а також спільних розпорядчих докумен-
тів, які видаються установами одного рівня, у 
Типовій інструкції дуже детально розписано (на 
відміну від Примірної інструкції).

5) класифікація службового листування:
«123. Службові листи складаються з метою 

обміну інформацією між установами як:
відповіді про виконання завдань, визначених 

в актах органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, дорученнях вищих 
посадових осіб;

відповіді на запити, звернення, а також ко-
респонденцію Верховної Ради України;

відповіді на виконання доручень установ ви-
щого рівня;

відповіді на запити інших установ;
відповіді на звернення громадян;
відповіді на запити на інформацію;
ініціативні листи;
супровідні листи».

6) правила підрахунку обсягу документообігу:
«146. Підрахунок кількості документів здій-

снюється за реєстраційними формами в місцях 
їх реєстрації. За одиницю обліку береться до-
кумент. Розмножені примірники, опрацьовані 
службою діловодства, підраховуються окремо 
на основі прийнятої в установі системи обліку 
документів. Облік документів може здійснюва-
тися як за установою в цілому, так і за кожним 
структурним підрозділом, за групою документів. 
Окремо підраховуються звернення громадян, за-
пити на інформацію. Результати обліку доку-
ментів узагальнюються службою діловодства і 
подаються керівництву установи для вжиття 
заходів для удосконалення роботи з документа-
ми».

7) порядок опрацювання факсимільних пові-
домлень:

«155. У разі надходження документів, наді-
сланих телефаксом, перевіряється загальна кіль-
кість аркушів та відповідність їх тій кількості, 
що зазначена на першому аркуші, а також на-
лежна якість друку. У разі одержання факси-
мільного повідомлення не в повному обсязі або за 
наявності тексту неналежної якості документ 
не реєструється і про це обов’язково інформу-
ють відправника».

8) перелік класифікаційних довідників, що 
сприяють підвищенню ефективності роботи по-
шукової системи:

«213. Для підвищення ефективності роботи 
пошукової системи службою діловодства розро-
бляються такі класифікаційні довідники:

класифікатор з питань діяльності установи;
класифікатор видів документів;
класифікатор кореспондентів;
класифікатор резолюцій;
класифікатор виконавців;
класифікатор результатів виконання доку-

ментів;
номенклатура справ.
Необхідність розроблення та впровадження 

класифікаційних довідників в установі визнача-
ється службою діловодства».

9) у пункті 282 Типової інструкції порівняно 
з відповідним пунктом Примірної інструкції роз-
ширено перелік справ, до яких слід складати вну-
трішні описи, а саме:

«282. Справи з грифом «Для службового ко-
ристування”, особові та окремі групи справ по-
стійного зберігання, назви яких не повністю роз-
кривають зміст (справи, що містять постанови, 
розпорядження, накази, рішення тощо), повинні 
мати розміщений на початку справи внутрішній 
опис документів у справі. Необхідність складан-
ня внутрішнього опису документів деяких справ 
визначається інструкцією установи».

10) порядок оформлення і передавання в архів 
справ ліквідованих та реорганізованих структур-
них підрозділів установи:

«295. У разі ліквідації або реорганізації 
структурного підрозділу особа, відповідальна 
за організацію діловодства в підрозділі, в період 
проведення ліквідаційних заходів формує всі до-
кументи у справи, оформляє справи і передає їх 
до архіву установи незалежно від строків збері-
гання. Передавання справ здійснюється за опи-
сами справ і номенклатурою».
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Також звертаємо увагу на певні оновлення, 
пов’язані з прийняттям Закону україни «Про 
доступ до публічної інформації» від 13 січ-
ня 2011 року № 2939-VI5 та виданням указу 
Президента україни «Питання забезпечення ор-
ганами виконавчої влади доступу до публічної 
інформації» від 5 травня 2011 року № 547/20116. 
А саме:

1) у пункті 164 в оновленій редакції визначе-
ні групи документів, у межах яких ведеться реє-
страція службової документації:

«164. Документи реєструються за групами 
залежно від назви виду, автора і змісту докумен-
тів. Наприклад, окремо реєструються:

акти органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим та доручення ви-
щих посадових осіб, запити, звернення, а також 
кореспонденція Верховної Ради України, що на-
дійшли до установи;

накази (розпорядження) з основних питань 
діяльності установи;

накази (розпорядження) з адміністративно-
господарських питань;

накази (розпорядження) з кадрових питань 
(особового складу) (відповідно до їх видів та 
строків зберігання);

рішення колегії;
акти ревізій фінансово-господарської діяль-

ності;
бухгалтерські документи;
заявки на матеріально-технічне постачання;
службові листи;
звернення громадян;
запити на інформацію».
2) в абзаці другого пункту 188 визначено пе-

релік документів, виконання яких підлягає пер-
шочерговому контролю:

«188. Обов’язково контролюється виконання 
завдань, передбачених у актах органів держав-
ної влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим та дорученнях вищих посадових осіб, на-
дання відповідей на запити, звернення, а та-
кож кореспонденцію Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, Кабінету 
Міністрів України, розпорядчі документи та 
доручення керівництва установи, рішення коле-
гіального органу установи, запити на інформа-
цію».

Певних змін порівняно з Примірною інструк-
цією зазнали й переліки документів, форми, ша-
блони та зразки, що додаються до Типової ін-
струкції.

Отже, у додатках до останньої є:

– вимоги до оформлення документів, що ви-
готовляються за допомогою друкувальних засо-
бів – додаток 1;

– зразок загального бланка установи – дода-
ток 2;

– зразки бланків листа – додатки 3, 4;
– зразок бланка наказу – додаток 5;
– примірний перелік документів, що затвер-

джуються з проставлянням грифа затверджен-
ня – додаток 6;

– примірний перелік документів, підписи на 
яких скріплюються гербовою печаткою – дода-
ток 7;

– форма журналу реєстрації відряджень – до-
даток 8;

– форма річного звіту про обсяг документоо-
бігу в установі – додаток 9;

– примірний перелік документів, що не під-
лягають реєстрації службою діловодства – дода-
ток 10;

– форма журналу реєстрації вхідних докумен-
тів – додаток 11;

– форма журналу реєстрації документів, ство-
рюваних установою – додаток 12;

– форма реєстраційно-контрольної картки – 
додаток 13;

– порядок заповнення реєстраційно-контроль-
ної картки – додаток 14;

– строки виконання основних документів – 
додаток 15;

– форма зведення про виконання документів, 
що підлягають індивідуальному контролю – до-
даток 16;

– форма переліку документів, не виконаних у 
встановлений строк – додаток 17;

– шаблон номенклатури справ структурного 
підрозділу – додаток 18;

– шаблон зведеної номенклатури справ уста-
нови – додаток 19;

– шаблон акта про вилучення для знищення 
документів, не внесених до Національного архів-
ного фонду – додаток 20;

– шаблон опису справ постійного, тимчасо-
вого (понад 10 років) зберігання і з особового 
складу структурного підрозділу установи – до-
даток 21.

На що слід звернути увагу у додатках.
1) дещо змінився склад і зміст деяких реквізи-

тів у бланках, зразки яких подано у додатках 3, 
4, 5. По-перше, змінилося наповнення реквізиту 
«Довідкові дані про установу» у бланках листа. 
Елементами цього реквізиту, окрім поштової 
адреси, у нових зразках є адреса електронної 
пошти та офіційного веб-сайту установи. Крім 
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того, серед обов’язкових реквізитів бланку лис-
та бачимо «Код установи за ЄДРПОу». у бланку 
наказу також відбулися певні зміни – з’явилися 
обмежувальні позначки для розміщення реквізи-
тів «Код форми документа» і «Заголовок до тек-
сту документа».

2) до додатку 6 Типової інструкції порівняно 
з аналогічним додатком до Примірної інструкції 
додалися такі документи: номенклатури справ; 
описи справ; посадові інструкції; протоколи за-
сідань колегіальних органів.

3) до додатку 7 Типової інструкції додали-
ся такі документи: номенклатури справ; описи 
справ; спільні документи, підготовлені від імені 
двох і більше установ; трудові книжки. Замість 
посвідчень про відрядження – документи (довід-
ки, посвідчення тощо), що засвідчують права 
громадян і юридичних осіб.

4) замість форми журналу реєстрації по-
свідчень про відрядження, що додавалася до 
Примірної інструкції, у додатку 8 Типової ін-
струкції подано форму журналу реєстрації від-
ряджень.

5) облікові та реєстраційні форми, подані у 
додатках 9, 11, 12, 16 і 17, не є уніфікованими, 
у разі потреби вони можуть доповнюватися до-
датковими графами.

6) до додатку 10 порівняно з попереднім при-
мірним переліком документів, що не підлягають 
реєстрації службою діловодства, не включено 
такі документи: листи, що надійшли в копії до 
відома; телеграми і листи про дозвіл на відря-
дження і відпустки; повідомлення про засідання, 
наради, збори і порядок денний. Натомість до но-
вого примірного переліку документів, що не під-
лягають реєстрації службою діловодства, додано 
договори.

7) значно розширено і деталізовано перелік 
документів із зазначенням строків їх виконання у 
додатку 15. По-перше, деталізовано порядок ви-
конання звернення народного депутата україни, 
депутата Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та депутата місцевої ради:

«3. Звернення народного депутата України, 
депутата Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та депутата місцевої ради – протягом не 
більше 10 днів із дня надходження.

У разі неможливості розгляду звернення на-
родного депутата України (депутата Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, депутата 
місцевої ради) в установлений строк йому по-
відомляють про це офіційним листом із зазна-
ченням причин продовження строку розгляду. 
Строк розгляду депутатського звернення з ура-

хуванням строку продовження не може переви-
щувати 30 днів із моменту його надходження».

По-друге, визначено строк виконання за-
питу на публічну інформацію відповідно до 
Закону україни «Про доступ до публічної інфор-
мації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI та указу 
Президента україни «Питання забезпечення ор-
ганами виконавчої влади доступу до публічної 
інформації» від 5 травня 2011 р. № 547/2011:

«8. Запит на публічну інформацію від фізич-
ної, юридичної особи, об’єднання громадян без 
статусу юридичної особи, крім суб’єктів влад-
них повноважень (далі – запитувачі), та надан-
ня відповіді на запит на інформацію – не більше 
п’яти робочих днів від дня надходження запиту.

У разі, коли запит на інформацію стосуєть-
ся інформації, необхідної для захисту життя 
чи свободи особи, про стан довкілля, якість хар-
чових продуктів і предметів побуту, аварії, ка-
тастрофи, небезпечні природні явища та інші 
надзвичайні події, що сталися або можуть ста-
тись і загрожують безпеці громадян, відповідь 
повинна бути надана не пізніше, ніж протягом 
48 годин із дня надходження запиту.

У разі, коли запит стосується великого об-
сягу інформації або потребує пошуку інформа-
ції серед значної кількості даних, розпорядник 
інформації може продовжити строк розгля-
ду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням 
такого продовження. Про продовження строку 
розпорядник інформації повідомляє запитувачу в 
письмовій формі не пізніше, ніж протягом п’яти 
робочих днів із дня надходження запиту.

Відстрочення в задоволенні запиту на інфор-
мацію допускається в разі, коли запитувана ін-
формація не може бути надана для ознайомлення 
в передбачені строки у разі настання обставин 
непереборної сили. Рішення про відстрочення 
доводиться до відома запитувача у письмовій 
формі з роз’ясненням порядку оскарження при-
йнятого рішення».

Крім того, визначено строки виконання та-
ких документів: указів, розпоряджень і доручень 
Президента України, рішень Кабінету Міністрів 
України щодо доопрацювання проектів норма-
тивно-правових актів, постанов та висновків ко-
легії Рахункової палати, протесту прокурора на 
акт, що суперечить закону, звернень громадян.

До речі, пункт 7 додатка 15 до Типової ін-
струкції зазнав змін у 2013 р. на підставі поста-
нови Кабінету Міністрів від 4 лютого 2013 р. 
№ 757.

8) Акт про вилучення для знищення докумен-
тів, не внесених до Національного архівного фон-
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ду, що міститься у додатку 20 Типової інструкції, 
приведено у відповідність до наказу Державного 
комітету архівів україни «Про затвердження Змін 
до Правил роботи архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, під-
приємств, установ і організацій, затверджених 
наказом Державного комітету архівів україни 
від 16.03.2001 № 16» від 19 вересня 2008 року 
№ 1888.

відмінності типової інструкції
від Дсту 4163–2003

у пункті 3 Загальних положень Типової ін-
струкції зауважено, що:

«3. Установи організовують діловодство на 
підставі власних інструкцій з діловодства, що 
розробляються на підставі цієї Інструкції, а та-
кож регламентів та національних стандартів 
на організаційно-розпорядчу документацію».

При цьому у розділі Документування управ-
лінської інформації Типової інструкції назви 
деяких реквізитів не відповідають назвам рекві-
зитів, встановленим ДсТу 4163–2003, а точні-
ше – подано в дещо іншій редакції, зокрема:

«найменування установи» замість «назва ор-
ганізації»;

«відмітка про наявність копії документа в 
електронній формі» замість «відмітка про наяв-
ність документа в електронній формі»;

«відмітка про надходження документа до 
установи» замість «відмітка про надійдення до-
кумента до організації».

утім, вимоги її до змісту та місця розміщен-
ня цих та інших реквізитів організаційно-розпо-
рядчих документів цілком відповідають вимогам 
ДсТу 4163–2003.

Зважаючи на те, що Типова інструкція, як 
нормативно-правовий акт, має обов’язковий ха-
рактер, а національний стандарт на оформлення 
документів – лише рекомендаційний, при визна-
ченні назв реквізитів слід керуватися саме нею.

Аналіз положень типової інструкції,
що стосуються особливостей організації

електронного документообігу

у пункті 2 Загальних положень Типової ін-
струкції зазначено таке:

«2. Порядок організації електронного доку-
ментообігу із застосуванням електронного циф-
рового підпису, роботи з електронними докумен-
тами в діловодстві установи, ... визначаються 
окремими нормативно-правовими актами».

Отже, Типова інструкція, як і попередній нор-
мативно-правовий акт з діловодства, передусім 
зорієнтована на організацію традиційного папе-
рового документообігу.

Крім того, у другому абзаці пункту 3 уточне-
но, що:

«Автоматизовані технології опрацювання за-
документованої інформації в установі повинні 
відповідати вимогам індивідуальної інструкції з 
діловодства, затвердженої установою».

у разі розроблення в установі системи авто-
матизації діловодства або системи електронного 
документообігу має бути забезпечена сумісність 
традиційного та автоматизованого способу опра-
цювання документів, а отже – враховані поло-
ження Типової інструкції, про що зауважується у 
пунктах 143–144:

«143. Особливості організації електронного 
документообігу визначаються індивідуальною 
інструкцією з діловодства установи з ураху-
ванням вимог нормативно-правових актів у цій 
сфері, що мають вищу юридичну силу, а також 
характеристик технічних і програмних засобів, 
що функціонують в установі.

У разі впровадження в установі системи ав-
томатизації діловодства або системи електро-
нного документообігу служба діловодства ра-
зом із структурним підрозділом, що відповідає 
за автоматизацію, розробляє регламенти робо-
ти з документами в електронній формі.

144. Організація документообігу у разі за-
стосування засобів автоматизації діловодства 
повинна забезпечити сумісність традиційного 
та автоматизованого способу опрацювання до-
кументів із можливостями засобів автоматиза-
ції діловодства».

Враховуючи ці положення, звертаємо увагу 
на відповідну функцію служби діловодства, ви-
значену у десятому абзаці пункту 6: «забезпечує 
дотримання єдиних вимог щодо підготовки до-
кументів та організації роботи з ними в умовах 
електронного документообігу».

у розділі, присвяченому документуванню 
управлінської інформації, є пункт 58, у якому 
регламентовано засвідчення електронних доку-
ментів, а саме:

«58. Засвідчення електронного документа 
здійснюється за допомогою електронного циф-
рового підпису згідно із законодавством».

Типовою інструкцією також унормовано про-
ставляння штрих-кодів на вихідних та вхідних до-
кументах у разі застосування в установі автома-
тизованої системи реєстрації документів. А саме, 
в останньому абзаці пункту 34 визначено місце 



99

іі. Документознавство: історія, теорія, практика

розміщення штрих-коду на вихідних документах 
замість традиційних реквізитів «Реєстраційний 
індекс документа» та «Дата документа»:

«У разі застосування автоматизованої сис-
теми реєстрації документів може використо-
вуватись штрих-код. Для вихідних документів 
штрих-код включає реєстраційний індекс і дату 
документа та розташовується у межах, зазна-
чених у ДСТУ 4163-2003 для реквізитів бланку, 
а саме: з кутовим розташуванням реквізитів – 
73 міліметри від початку першого реквізиту, з 
поздовжнім – 77 міліметрів».

А у пункті 82 визначено місце розміщення 
штрих-коду на вхідних документах замість тра-
диційного реквізиту «Відмітка про надходження 
документа»:

«82. Відмітка про надходження докумен-
та проставляється від руки або за допомогою 
штампа, автоматичного нумератора на лицьо-
вому полі у правому кутку нижнього поля пер-
шого аркуша оригіналу документа. Елементами 
зазначеного реквізиту є скорочене найменування 
установи-одержувача документа, реєстрацій-
ний індекс, дата (у разі потреби – година і хви-
лини) надходження документа. У разі засто-
сування автоматизованої системи реєстрації 
зазначена інформація наноситься за допомогою 
штрих-коду».

Крім того, окремі настанови щодо роботи з 
паперовими і електронними документами в уста-
новах, де запроваджено систему автоматизації 
діловодства або систему електронного докумен-
тообігу є у розділі Організація документообігу 
та виконання документів Типової інструкції. 
Вони стосуються, передусім, таких діловодних 
процесів: приймання і надсилання електронних 
документів, їх реєстрація, контроль за виконан-
ням. Розглянемо це докладніше.

у четвертому абзаці пункту 148 і у пунк-
ті 217 визначено перелік документів, що достав-
ляються до установ каналами електрозв’язку, 
зокрема обумовлено порядок приймання і надси-
лання електронних документів із застосуванням 
електронного цифрового підпису та документів 
у сканованій формі без електронного цифрового 
підпису, а саме:

«Каналами електрозв’язку доставляються: 
телеграми (телетайпограми), факсограми, те-
лефонограми, електронні документи із застосу-
ванням електронного цифрового підпису та до-
кументи в електронній формі без електронного 
цифрового підпису (у сканованій формі)»;

«217. З використанням засобів електрозв’язку 
служба діловодства здійснює передавання теле-

грам, факсограм, телефонограм, електронних 
документів із застосуванням електронного циф-
рового підпису та документів у сканованій фор-
мі без електронного цифрового підпису».

Важливе зауваження щодо надсилання кана-
лами електрозв’язку документів у сканованій 
формі без електронного цифрового підпису є у 
пункті 218:

«218. У разі надсилання факсограм і докумен-
тів у сканованій формі без електронного цифро-
вого підпису необхідно надіслати також оригі-
нал документа в паперовій формі.

Види документів, інформація з яких пере-
дається каналами електрозв’язку, а також 
необхідність і порядок посилання адресатові їх 
оригіналу в паперовій формі визначаються інди-
відуальною інструкцією з діловодства з ураху-
ванням наявних в установі технічних і програм-
них засобів».

Порядок передавання-приймання документів 
з електронним носієм з використанням засобів 
поштового зв’язку або із залученням кур’єрської 
чи фельд’єгерської служби, регламентовано у 
пункті 154:

«154. Електронні носії інформації обов’язково 
передаються до установи із супровідним лис-
том. Під час приймання таких документів опра-
цьовується тільки супровідний лист».

у Типовій інструкції багато уваги приділено 
реєстрації паперових та електронних документів 
із застосуванням традиційної та автоматизованої 
систем реєстрації документів. Зокрема, у пунк-
ті 166 зауважено:

«166. Документи, що передаються електро-
нною поштою у сканованій формі без електро-
нного цифрового підпису, реєструються окремо 
від інших документів із зазначенням електронної 
адреси відправника та адресата».

Форми реєстрації документів, що їх дозволя-
ється застосовувати в установах, вказано у пунк-
ті 169:

«169. В установах застосовуються форми 
реєстрації документів трьох видів – журнальна, 
карткова та автоматизована (з використанням 
спеціальних комп’ютерних програм)».

Порядок формування банку реєстраційних да-
них в електронному вигляді прописано у пунк-
ті 172:

«172. У разі впровадження автоматизованої 
форми реєстрації документів формується банк 
реєстраційних даних в електронному вигляді, а 
за наявності локальної мережі – центральний 
банк реєстраційних даних. За допомогою авто-
матизованих реєстраційних банків даних праців-
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ники забезпечуються інформацією про всі доку-
менти і місце їх розташування».

у Типовій інструкції визначено порядок здій-
снення автоматизованого контролю за виконан-
ням документів в установі:

«200. Контроль за виконанням документів 
здійснюється за допомогою реєстраційно-
контрольної картки або автоматизованої ін-
формаційної системи (бази даних)».

«204. Автоматизований контроль за виконан-
ням документів здійснюється за допомогою спе-
ціальних комп’ютерних програм або є складовою 
системи автоматизації діловодства чи системи 
електронного документообігу.

205. Автоматизований контроль за вико-
нанням документів виключає пошук необхідної 
інформації, який здійснюється з урахуванням 
вихідних, вхідних реєстраційних індексів, видів 
документів, дати, номера документа, виконав-
ця, кореспондента, строку виконання, змісту 
тощо».

Порядок надсилання виконавцям нагадувань 
щодо закінчення строку виконання документів у 
вигляді електронних повідомлень в установах, де 
запроваджено систему електронного документо-
обігу, визначено в п’ятому абзаці пункту 206:

«206. Перевірка ходу виконання документів 
проводиться на всіх етапах проходження доку-
мента до закінчення строку його виконання (по-
переджувальний контроль за допомогою нагаду-
вань) у такому порядку:

– завдань на наступний рік – не рідше одного 
разу на рік;

– завдань на наступні місяці поточного року – 
не рідше одного разу на місяць;

– завдань на поточний місяць – кожні десять 
днів і за п’ять днів до закінчення строку або за 
запитами.

Якщо в установі функціонує система елек-
тронного документообігу, виконавцю надси-
лається електронне повідомлення про планову 
дату виконання документа».

у другому абзаці пункту 209 обумовлено 
призначення автоматизованого контролю за ви-
конанням документів:

«Автоматизований контроль за виконанням 
документів передбачає автоматичне формуван-
ня відомостей про їх виконання».

у пунктах, присвячених інформаційно-довід-
ковій роботі з документами в установі, прописа-
но порядок застосування автоматизованих банків 
реєстраційних даних, а саме:

«211. Інформаційно-довідкова робота з доку-
ментами полягає в пошуку необхідних докумен-

тів з використанням реєстраційно-контрольних 
карток або автоматизованих банків реєстра-
ційних даних».

«214. У разі запровадження системи автома-
тизації діловодства або системи електронного 
документообігу пошук конкретного документа 
здійснюється за реквізитами (заголовок, назва 
виду документа, дата прийняття, номер доку-
мента, автор документа тощо) або за контек-
стом (ключовим словом або фразою). Пошуковий 
запит може мати будь-яку комбінацію реквізи-
тів».

і, нарешті, регламентовано включення до 
номенклатури справ назв справ, що ведуться в 
електронній формі:

«235. До номенклатури справ включаються 
назви справ, що формуються та відображають 
усі ділянки роботи, яка документується в уста-
нові, зокрема справи постійних та тимчасово 
діючих рад, комісій, комітетів тощо. До номен-
клатури справ вносяться також назви справ, що 
ведуться лише в електронній формі».

Можна сподіватися, що прийняття Постанови 
№ 1242 забезпечить послідовність та неухиль-
ність дотримання вимог нормативно-правового 
регулювання у сфері діловодства, надасть мож-
ливість уніфікувати процеси документування 
управлінської діяльності та підвищити ефек-
тивність і результативність прийняття управлін-
ських рішень у переважній більшості підпри-
ємств, установ і організацій україни.

Другою важливою подією означеного пері-
оду було набрання чинності 1 січня 2013 р. на-
казу міністерства юстиції україни «про за-
твердження переліку типових документів, що 
створюються під час діяльності державних 
органів та органів місцевого самоврядування, 
інших установ, підприємств та організацій, 
із зазначенням строків зберігання докумен-
тів» від 12 квітня 2012 р. № 578/5 (далі – Наказ 
№ 578/5)9. Відзначимо, що підготовку Переліку 
типових документів, що створюються під час ді-
яльності державних органів та органів місцевого 
самоврядування, інших установ, підприємств та 
організацій, із зазначенням строків зберігання до-
кументів (далі – Перелік) здійснив український 
науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства під керівництвом Державної 
архівної служби україни.

Відповідно до Наказу № 578/5 втратив чин-
ність наказ Головного архівного управління при 
Кабінеті Міністрів україни «Про затвердження 
Переліку типових документів, що утворюються 
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в діяльності органів державної влади та місцево-
го самоврядування, інших підприємств, установ 
та організацій, із зазначенням строків зберігання 
документів» від 20 липня 1998 р. № 4110.

Перелік є нормативно-правовим актом, при-
значеним для використання всіма установами, 
підприємствами і організаціями (далі – органі-
зація) незалежно від їх функціонально-цільового 
призначення, рівня і масштабу діяльності, форми 
власності тощо, при визначенні строків зберіган-
ня документів, їх відборі на постійне та тривале 
(понад 10 років) зберігання (далі – архівне збе-
рігання) або для знищення. До того ж Перелік 
може використовуватися й фізичними особами – 
підприємцями.

Перелік включає лише типові документи, що 
створюються під час документування однотип-
них (загальних для всіх) управлінських функ-
цій, виконуваних організаціями, зокрема такі: з 
питань організації системи управління, плану-
вання, фінансування, обліку та звітності, роботи 
з кадрами, адміністративно-господарського об-
слуговування тощо, а також документацію, що 
створюється в результаті виробничої та науко-
во-технічної діяльності організацій. Щодо інших 
видів специфічної документації у «Загальних по-
ложеннях» Переліку обумовлено таке:

«1.3. Склад і строки зберігання документів, 
що створюються в організаціях певної галузі 
або сфері діяльності, визначаються відомчими 
(галузевими) переліками документів зі строка-
ми їх зберігання, які затверджуються відповід-
ними органами державної влади, центральни-
ми органами та установами за погодженням з 
Державною архівною службою України (далі – 
Укрдержархів)».

Перелік призначений для використання:
– при підготовці різних видів номенклатур 

справ;
– під час формування документів у справи;
– при розробленні схем класифікації докумен-

тів та відомчих (галузевих) переліків документів 
зі строками їх зберігання;

– під час роботи комісій з проведення експер-
тизи цінності документів.

строки зберігання документів, визначені у 
Переліку, є мінімальними, їх не можна скоро-
чувати. А от продовження в організаціях стро-
ків зберігання документів, передбачених цим 
Переліком, допускається, але лише у випадках, 
якщо ця потреба спричинена специфічними осо-
бливостями роботи конкретної організації.

Аналіз структури і змісту переліку

Перелік складається із вступної частини, спис-
ку скорочень, основної частини та покажчика.

у вступній частині викладено загальні по-
ложення та рекомендації щодо застосування 
Переліку.

основна частина Переліку оформлена у та-
бличному вигляді. Цю частину побудовано за 
функціональним принципом, вона містить такі 
розділи:

розділ і «Документи, що створюються в 
управлінській діяльності».

розділ іі «Документи, що створюються в на-
уково-технічній та виробничій діяльності».

Розділи поділяються на глави, які відобража-
ють основні напрями діяльності організацій, як 
правило, незалежно від рівня в системі управлін-
ня і галузевої належності. Глави – на пункти.

Перший розділ, присвячений управлінській 
діяльності, містить такі глави та пункти:

1. ОРГАНіЗАЦіЯ сИсТЕМИ уПРАВліННЯ
1.1. Організація розпорядчої діяльності
1.2. Організаційні основи управління
1.3. Організація контролю
1.4. Правове забезпечення управління
1.5. Організація діловодства та архівного збе-

рігання документів
2. ПРОГНОЗуВАННЯ, ПлАНуВАННЯ, Ці-

НОуТВОРЕННЯ
2.1. Організація планування та прогнозування
2.2. Поточне планування
2.3. Ціноутворення
3. ФіНАНсуВАННЯ, КРЕДИТуВАННЯ, 

ОПО ДАТКуВАННЯ ТА сПРАВлЯННЯ ОбО-
В’ЯЗКОВИх ПлАТЕЖіВ

3.1. Фінансування
3.2. Кредитування
3.3. Оподаткування та справляння обов’яз ко-

вих платежів
4. ОбліК ТА ЗВіТНісТЬ
4.1. Оперативний і статистичний облік та звіт-

ність
4.2. бухгалтерський облік та звітність
5. ТРуДОВі ВіДНОсИНИ
5.1. Набір і використання трудових ресурсів
5.2. Ринок праці, працевлаштування та допо-

мога безробітним
5.3. Організація праці, продуктивність праці, 

трудова дисципліна
5.4. Технічне нормування, тарифікація, заро-

бітна плата
5.5. Охорона праці
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6. РОбОТА З КАДРАМИ
6.1. Приймання, розподіл, переміщення та об-

лік кадрів
6.2. Підготовка кадрів, підвищення їхньої ква-

ліфікації
6.3. Проведення атестації і встановлення ква-

ліфікації
6.4. Присудження наукових ступенів, присво-

єння вченого звання
6.5. Нагородження, присвоєння почесних 

звань, присудження премій
6.6. Мобілізаційна робота
7. сОЦіАлЬНО-ПОбуТОВі ПИТАННЯ
7.1. соціальне страхування та соціальний за-

хист населення
7.2. Медичне і санаторно-курортне обслугову-

вання
7.3. Житлово-побутові питання
7.4. Оздоровчо-виховна робота з дітьми
7.5. Організація дозвілля
7.6. Організація роботи відомчої бібліотеки, 

довідково-інформаційного фонду
8. НАуКОВО-іНФОРМАЦіЙНА ТА ВИ ДАВ-

НИЧА ДіЯлЬНісТЬ, МАРКЕТИНГ і РЕКлАМА 
ПРОДуКТіВ ТА ПОслуГ

8.1. Науково-інформаційна діяльність
8.2. Видавнича діяльність
8.3. Маркетинг і реклама продуктів та послуг
9. ЕКОНОМіЧНЕ, НАуКОВО-ТЕхНіЧНЕ, 

ВіЙсЬКОВО-ТЕхНіЧНЕ, КулЬТуРНЕ і ПРА-
ВОВЕ сПіВРОбіТНИЦТВО іЗ ЗАРу біЖНИМИ 
КРАЇНАМИ

10. МАТЕРіАлЬНО-ТЕхНіЧНЕ ПОсТА-
ЧАННЯ

10.1. Організація матеріально-технічного по-
стачання

10.2. Організація зберігання майново-матері-
альних цінностей

11. АДМіНісТРАТИВНО-ГОсПОДАРсЬКЕ 
ОбслуГОВуВАННЯ

11.1. Адміністративно-господарські питання
11.2. Експлуатація службової нерухомості
11.3. Транспортне обслуговування
11.4. Організація внутрішньовідомчого зв’яз-

ку
11.5. Загальна охорона організації
11.6. Пожежна безпека організації
11.7. Цивільна оборона
11.8. Приватизація загальнодержавної та ко-

мунальної власності
12. ДіЯлЬНісТЬ ГРОМАДсЬКИх ОРГАНі-

ЗАЦіЙ
Другий розділ, присвячений науково-техніч-

ній та виробничій діяльності, містить такі глави 
та пункти:

1. НАуКОВО-ДОсліДНА і ДОсліДНО-
КОНсТРуКТОРсЬКА РОбОТА

1.1. Організація і координація НДР та ДКР
1.2. Науково-дослідна і дослідно-конструктор-

ська робота
1.3. Випробування дослідних зразків виробів
1.4. Впровадження НДР та ДКР
2. ДОКуМЕНТИ З РОЗРОблЕННЯ, Об лі Ку 

ТА ОхОРОНИ Об’ЄКТіВ ПРАВА іНТЕ лЕК Ту-
АлЬНОЇ ВлАсНОсТі

3. ВИШуКуВАННЯ, ПРОЕКТуВАННЯ, бу-
ДіВНИЦТВО, ЕКсПлуАТАЦіЯ

3.1. Організація та керування будівельною ді-
яльністю

3.2. Вишукувальні та проектні роботи
3.3. Проектно-планувальна робота (містобу-

дівна діяльність)
3.4. Проектування об’єктів капітального бу-

дівництва
3.5. Експертиза інвестиційних програм та 

проектів будівництва
3.6. Капітальне будівництво
3.7. Реставрація та капітальний ремонт
3.8. Експлуатація житлових будівель і споруд
4. ПРОМИслОВЕ ВИРОбНИЦТВО
4.1. Організація виробництва
4.2. Впровадження нової техніки і технології. 

Механізація й автоматизація виробничих проце-
сів

4.3. Конструкторська робота з виробів серій-
ного і масового виробництва

4.4. Технологія виробництва
4.5. Технічне оснащення виробництва та роз-

поділ обладнання
4.6. Енергетичне й паливне забезпечення ви-

робництва
4.7. Експлуатація і ремонт обладнання
4.8. Технічний нагляд за промисловою безпе-

кою виробничих об’єктів
5. сілЬсЬКОГОсПОДАРсЬКЕ ВИРОб-

НИЦТВО
6. ЯКісТЬ ПРОДуКЦіЇ, сТАНДАРТИЗАЦіЯ, 

ТЕхНіЧНИЙ КОНТРОлЬ ПРОДуКЦіЇ
6.1. Якість продукції та сертифікація
6.2. стандартизація
6.3. Технічний контроль продукції, метроло-

гічне забезпечення виробництва
7. ОхОРОНА НАВКОлИШНЬОГО ПРИРОД-

НОГО сЕРЕДОВИЩА
7.1. Організація діяльності
7.2. Діяльність щодо попередження та лікві-

дації забруднення навколишнього природного 
середовища



103

іі. Документознавство: історія, теорія, практика

8. ЗЕМЕлЬНі РЕсуРсИ
9. ОРГАНіЗАЦіЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕлЕКТ-

РОННОГО ДОКуМЕНТООбіГу

статті у главах і пунктах Переліку розміще-
но за ступенем значущості видів документів та 
питань, що в них відображено, а також у логіч-
ній послідовності. При цьому у графі 1 статтям 
Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію.

у графі 2 подано узагальнені назви видів до-
кументів, наприклад:

стаття 8 «Депутатські запити, звернення та 
документи з їх виконання»;

стаття 40 «Кодекси (принципи) корпоративно-
го управління організації»;

стаття 43 «Посадові та робочі інструкції пра-
цівників організації.

При об’єднанні в одній статті різних видів до-
кументів з одного питання, що мають однаковий 
строк зберігання, використано термін «докумен-
ти», а в дужках розкрито назви основних видів 
документів, включених до статті, наприклад:

стаття 35 «Документи (рішення, протоколи, 
акти, баланси, висновки, звіти, повідомлення, 
виписки з державного реєстру, заяви, довідки, 
доповідні записки тощо) про створення органі-
зації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), 
перейменування, передання з однієї галузі до ін-
шої, переведення до іншої місцевості»;

стаття 48 «Документи (сертифікати, свідо-
цтва, атестати, подання, протоколи, рішення, 
звіти, обґрунтування, положення, книги реє-
страції тощо) з акредитації, атестації, серти-
фікації, ліцензування організації».

строки зберігання документів у Переліку 
диференційовано за двома групами організа-
цій. Так, до першої групи належать організа-
ції, в діяльності яких створюються документи 
Національного архівного фонду (далі – НАФ). 
строки зберігання документів для цих органі-
зацій наведено в графі 3 Переліку. Відзначимо, 
що державні і комунальні організації – джерела 
формування НАФ – передають документи НАФ 
на постійне зберігання до державних архівів або 
архівних відділів міських рад в обов’язковому 
порядку, а інші організації – на підставі угод між 
власником документів і відповідною архівною 
установою.

Друга група включає організації, в діяльності 
яких не створюються документи НАФ. строки 
зберігання документів цих організацій подано в 
графі 4 Переліку.

у графі 5 подано примітки, які коментують і 
уточнюють строки зберігання документів.

Для зручності користування Переліком до 
нього складено покажчик, у якому в алфавіт-
ному порядку названо види документів та їхній 
зміст з посиланнями на номери відповідних ста-
тей Переліку.

Аналіз строків зберігання документів
та приміток до них

Переліком встановлено такі конкретні строки 
зберігання типових документів в організаціях: 
«75 років», «50 років», «25 років», «15 років», 
«10 років», «5 років», «3 роки» і «1 рік».

Крім того, слід звернути увагу на умовні по-
значення деяких строків зберігання:

– строк зберігання «Постійно» означає, що 
такі документи належать до НАФ і підлягають 
довічному зберіганню;

– строк зберігання «До ліквідації організації» 
означає, що документи безстроково зберігають-
ся в організації, а у разі її ліквідації документи 
підлягають повторній експертизі цінності, і, за-
лежно від її результатів, ті з них, які торкаються 
прав громадян, передаються за описами справ до 
місцевих архівних установ, створених органами 
влади Автономної Республіки Крим, місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцево-
го самоврядування для зберігання архівних доку-
ментів, що не належать до НАФ. Втім, якщо такі 
місцеві архівні установи на відповідній терито-
рії не створені, вони передаються до державних 
архівних установ, архівних відділів міських рад. 
При цьому зауважимо, що строк зберігання «До 
ліквідації організації» переважно встановлено 
для організацій, у діяльності яких не створюють-
ся документи НАФ;

– позначка «ЕПК» поряд із строком зберіган-
ня для деяких видів документів означає, що рі-
шення про внесення до НАФ або знищення цих 
документів для організацій – джерел формуван-
ня НАФ приймають експертно-перевірні комісії 
державного архіву (далі – ЕПК);

– відмітка «Доки не мине потреба» означає, 
що документи мають лише тривале практичне 
значення. строк їхнього зберігання визначається 
самими організаціями, але не може бути меншим 
одного року.

До деяких статей у відповідній графі подають-
ся примітки, в яких зазначено ознаки виокрем-
лення певних видів документів або конкретних 
документів, строки зберігання яких відрізняють-
ся від указаних у графах 3, 4 Переліку.

Так, примітки «Після закінчення строку дії 
договору», «Після затвердження», «Після замі-



104

іі. Документознавство: історія, теорія, практика

ни новими», «Після зняття виробів з виробни-
цтва», «Після введення об’єкта в експлуатацію» 
тощо вказують, що визначення строку, вказаного 
в графах 3 і 4 Переліку, здійснюється з указаного 
моменту.

На особливу увагу заслуговує примітка, що 
конкретизує строки зберігання бухгалтерської 
документації:

«За умови завершення перевірки державними 
податковими органами з питань дотримання 
податкового законодавства, а для органів вико-
навчої влади, державних фондів, бюджетних ор-
ганізацій, суб’єктів господарювання державного 
сектору економіки, підприємств і організацій, 
які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів 
та державних фондів або використовували дер-
жавне чи комунальне майно, – ревізії, проведеної 
органами державного фінансового контролю за 
сукупними показниками фінансово-господарської 
діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), 
порушення кримінальних справ, відкриття су-
дами провадження у справах – зберігаються до 
ухвалення остаточного рішення».

Крім того, до деяких статей, що стосуються 
бухгалтерської документації, вказано нову при-
мітку:

«Документи, які містять інформацію про 
фінансові операції, що підлягають фінансовому 
моніторингу, – 5 р.».

Ось як має діяти ця примітка у конкретному 
випадку:

1 2 3 4 5

186. Документи (заявки, 
акти, свідоцтва, довідки, 
відомості, звіти) про 
купівлю (продаж) іноземної 
валюти

3 р.1,2 3 р.1,2 1 За умови завершення перевірки держав ними 
податковими органами з питань дотри мання 
податкового законодавства, а для органів ви-
конавчої влади, державних фондів, бюджетних 
організацій, суб’єктів господарювання держав-
ного сектору економіки, підприємств і органі-
зацій, які отримували кошти з бюджетів усіх 
рівнів та державних фондів або використову-
вали державне чи комунальне майно, – ревізії, 
проведеної органами державного фінансового 
контролю за сукупними показниками фінансо-
во-господарської діяльності. у разі виникнення 
спорів (суперечок), порушення кримінальних 
справ, відкриття судами провадження у спра-
вах – зберігаються до ухвалення остаточного 
рішення.
2 Документи, які містять інформацію про фінан-
сові операції, що підлягають фінансовому моні-
торингу, – 5 р.

Відповідно до Закону україни «Про запо-
бігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фі-
нансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 р. 
№ 249-IV11 фінансовий моніторинг – це сукуп-
ність заходів, які здійснюються суб’єктами фі-
нансового моніторингу у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, або фінансуванню те-
роризму, що включають проведення державного 
фінансового моніторингу та первинного фінан-
сового моніторингу.

суб’єктами державного фінансового моніто-
рингу є:

Національний банк україни,
Міністерство фінансів україни,
Міністерство юстиції україни,
Міністерство транспорту та зв’язку україни,
Міністерство економіки україни,
Національна комісія з цінних паперів та фон-

дового ринку,
Державна комісія з регулювання фінансових 

послуг україни,
Державна служба фінансового моніторингу 

україни.
суб’єктами первинного фінансового моніто-

рингу є:
– банки, страхові компанії, кредитні спілки, 

ломбарди та інші фінансові установи;
– платіжні організації, члени платіжних сис-

тем, еквайрінгові та клірингові установи;
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– товарні, фондові та інші біржі;
– професійні учасники ринку цінних паперів;
– компанії з управління активами;
– оператори поштового зв’язку та інші уста-

нови, які проводять фінансові операції з переказу 
коштів;

– філії або представництва іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, які надають фінансові 
послуги на території україни;

– суб’єкти підприємницької діяльності, які 
надають посередницькі послуги при здійсненні 
операцій купівлі-продажу нерухомого майна;

– суб’єкти господарювання, які здійснюють 
торгівлю за готівку дорогоцінними металами та 
дорогоцінним камінням і виробами з них, якщо 
сума фінансової операції дорівнює або переви-
щує суму, визначену законодавством;

– суб’єкти господарювання, які проводять ло-
тереї і азартні ігри, включаючи казино, електро-
нне казино;

– нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські 
фірми, фізичні особи – підприємці, які надають 
послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти гос-
подарювання, які надають юридичні послуги (за 
винятком осіб, які надають послуги в рамках тру-
дових правовідносин), у випадках, передбачених 
законодавством;

 – інші юридичні особи, які за своїм правовим 
статусом не є фінансовими установами, але нада-
ють окремі фінансові послуги. 

Отже, у зазначених організаціях заявки, акти, 
свідоцтва, довідки, відомості і звіти про купів-
лю/продаж іноземної валюти, у разі якщо сума, 
на яку проводиться операція, дорівнює чи пере-
вищує 150000 гривень або дорівнює чи пере-
вищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 
150000 гривень, мають зберігатися 5 років. у всіх 
інших організаціях – 3 роки, але лише за умови 
завершення перевірки державними податковими 
органами з питань дотримання податкового зако-
нодавства, а для органів виконавчої влади, дер-
жавних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки, 
підприємств і організацій, які отримували кошти 
з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або 
використовували державне чи комунальне май-
но, – ревізії, проведеної органами державного 
фінансового контролю за сукупними показника-
ми фінансово-господарської діяльності. у разі 
виникнення спорів (суперечок), порушення кри-
мінальних справ, відкриття судами провадження 
у справах такі документи будуть зберігатися до 
ухвалення остаточного рішення.

усі примітки до статей Переліку мають 
обов’язково враховуватися під час складання но-

менклатур справ та проведення експертизи цін-
ності документів у конкретних організаціях.

Також зауважимо, що визначення строків збе-
рігання документів проводиться з 1 січня року, 
який іде за роком завершення їх діловодством. 
Наприклад, обчислення строку зберігання справ, 
завершених діловодством у 2012 р., починається 
з 1 січня 2013 р.

строки зберігання науково-технічної доку-
ментації (НТД) визначаються з 1 січня року, який 
іде за роком завершення розробки теми, проекту.

Аналіз основних змін у складі
та строках зберігання документів 

Перелік містить 2157 статей. На особливу 
увагу заслуговують його статті, в яких визначе-
но типові розпорядчі документи, а також види 
і строки зберігання документів, що стосуються 
трудових відносин і роботи з кадрами.

Так, у статті 16 визначено три види наказів 
(розпоряджень):

а) з основної діяльності;
б) з кадрових питань (особового складу);
в) з адміністративно-господарських питань.
Накази (розпорядження) з основної діяльнос-

ті мають строк зберігання «постійно» – для ор-
ганізацій, у діяльності яких створюються доку-
менти НАФ, та «до ліквідації організації» – для 
організацій, у діяльності яких не створюються 
документи НАФ.

Накази (розпорядження) з адміністративно-
господарських питань згідно з новим Переліком 
слід зберігати 5 років. Тобто строк зберігання для 
цієї групи розпорядчих документів збільшено на 
2 роки порівняно із Переліком 1998 р., згідно з 
яким такі документи зберігалися лише 3 роки.

Накази (розпорядження) з кадрових питань 
(особового складу) заслуговують на особливу 
увагу, адже залежно від строків зберігання їх по-
ділено на дві категорії:

– довготривалого строку зберігання – 75 ро-
ків;

– тимчасового строку зберігання – 5 років.
До першої категорії наказів (строк зберіган-

ня – 75 років) віднесено ті, які можуть бути вико-
ристані для підтвердження законних прав грома-
дян, зокрема на нарахування пенсій, різних видів 
матеріальної допомоги та компенсацій, інших 
виплат та пільг. Це накази про:

– прийняття на роботу, переміщення за поса-
дою, переведення на іншу роботу, сумісництво, 
звільнення;
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– атестацію, підвищення кваліфікації, стажу-
вання, щорічну оцінку державних службовців, 
продовження строку перебування на державній 
службі, допуск та дозвіл до державної таємниці;

– присвоєння звань (підвищення рангу, кате-
горії, розряду);

– зміну біографічних даних;
– заохочення (нагородження, преміювання), 

оплата праці, нарахування різних надбавок, до-
плат, матеріальної допомоги;

– всі види відпусток працівників із важкими, 
шкідливими та небезпечними умовами праці, 
відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток 
за власний рахунок;

– довгострокові відрядження у межах україни 
та за кордон, а також відрядження для праців-
ників із важкими, шкідливими та небезпечними 
умовами праці.

До другої категорії (строк зберігання – 5 ро-
ків) належать накази про:

– короткострокові відрядження в межах 
україни та за кордон;

– стягнення;
– надання щорічних оплачуваних відпусток та 

відпусток у зв’язку з навчанням.
Отже, строк зберігання наказів про відряджен-

ня та стягнення збільшено з 3-х років до 5-ти.
Дуже суттєво змінився строк зберігання дея-

ких документів, що можуть торкатися інтересів 
громадян і мають вноситися до описів справ з 
особового складу в організаціях, у діяльності 
яких не створюються документи НАФ:

– штатні розписи і переліки змін до них – 
збільшено з 3-х років до 75-ти;

– положення про структурні підрозділи орга-
нізації; про відділення, філії та представництва; 
про колегіальні виконавчі (колегію, дирекцію, 
правління, раду директорів, раду орендарів) та 
дорадчі (наукові, технічні, експертні, методичні, 
консультативні та інші комітети, ради, комісії) 
органи – встановлено конкретний строк – 75 ро-
ків замість умовного «до ліквідації організації»;

– реєстри (списки) акціонерів, афільованих 
осіб, власників цінних паперів, пайовиків, осіб, 
що мають право на одержання дивідендів, осіб, 
що мають право участі в загальних зборах акці-
онерів; документи (сертифікати, свідоцтва, акти) 
на приймання-передавання акцій (пакетів ак-
цій) – встановлено конкретний строк – 75 років 
замість умовного «до ліквідації організації».

Відповідно до нового Переліку: особові спра-
ви і особові картки працівників (у тому числі 
тимчасових та працюючих за сумісництвом); 
розрахунково-платіжні відомості (особові ра-

хунки) працівників; протоколи, витяги з прото-
колів та документи до них (списки праць, звіти, 
відгуки) конкурсних комісій із заміщення вакант-
них посад, обрання на посади; документи (харак-
теристики, анкети, висновки тощо) про про-
ведення атестацій і встановлення кваліфікації, 
що увійшли до особових справ; документи (до-
відки, огляди) про надання грошової допомоги по 
безробіттю відтепер зберігатимуться 75 років 
без урахування віку працівника на момент його 
звільнення. Згідно з попереднім Переліком строк 
зберігання зазначених документів слід було ви-
значати з урахуванням віку звільненої особи.

Крім того, строк зберігання «75 років» вста-
новлено для таких документів і облікових форм, 
як:

– трудові договори (контракти, угоди), що за-
мінюють накази з кадрових питань (особового 
складу) (стаття 492);

– списки (штатно-обліковий склад) працівни-
ків організації (стаття 503);

– декларації державних службовців (стаття 
283);

– посадові інструкції наукових працівників, а 
також посадові і робочі інструкції працівників, 
що працюють на важких роботах, на роботах 
із шкідливими і небезпечними умовами праці 
(стаття 43);

– списки тих, що працюють на виробництві із 
шкідливими умовами праці (стаття 444);

– табелі, наряди працівників, занятих на ро-
ботах із шкідливими умовами праці (стаття 445);

– документи (протоколи, довідки, висновки) 
про шкідливі умови праці, травматизм, профе-
сійні захворювання (стаття 446);

– документи (протоколи, рішення, переліки 
стандартів і норм, переліки та плани робочих 
місць, висновки, акти, карти умов праці тощо) з 
питань атестації робочих місць на відповідність 
нормативно-правовим актам з охорони праці 
(стаття 450);

– документи (акти, висновки, протоколи, ава-
рійні картки) про розслідування причин аварій та 
нещасних випадків на виробництві, пов’язані із 
значними матеріальними збитками та людськими 
жертвами (стаття 453);

– посвідчення про відрядження щодо участі 
в ліквідації наслідків техногенних катастроф та 
аварій (стаття 514);

– списки, картотеки, картки обліку керівних 
працівників організацій, у діяльності яких не 
створюються документи НАФ, інженерно-тех-
нічних працівників організації з вищою і серед-
ньою спеціальною освітою, наукових працівни-
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ків, тимчасових працівників та тих, що захистили 
дисертації й отримали наукові ступені й вчені 
звання (стаття 525);

– картотеки, покажчики до наказів з кадрових 
питань (особового складу) (стаття 526);

– журнали обліку трудових договорів (контр-
актів, угод), що замінюють накази з кадрових пи-
тань (особового складу) (стаття 527);

– журнали обліку, алфавіти особових справ 
(стаття 528);

– журнали, картотеки обліку приймання, пе-
реміщення, звільнення працівників (у тому числі 
тимчасових) (стаття 529);

– журнали (книги), списки, картотеки обліку 
осіб, направлених у довготривалі відрядження в 
межах україни та за кордон (стаття 532);

– протоколи засідань державних екзаменацій-
них комісій (стаття 570);

– протоколи засідань, рішення комісій з пи-
тань призначення державної соціальної допо-
моги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
(стаття 673);

– відомості про застраховану особу, що під-
лягає загальнообов’язковому державному соці-
альному страхуванню (персоніфікований облік) 
(стаття 678);

– документи (довідки, заяви, списки, копії на-
казів про відрядження, посвідчення про відря-
дження, протоколи вручення, журнали реєстрації 
посвідчень, табелі робочого часу тощо) грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (стаття 685);

– документи (заяви, акти, протоколи, експерт-
ні висновки, довідки, рішення суду, розрахунки 
тощо) про виплати страхового відшкодування за 
шкоду, заподіяну життю і здоров’ю (стаття 686);

– книги реєстрації донорів (стаття 738);
– договори про автострахування у разі настан-

ня страхового випадку щодо заподіяної шкоди 
життю та здоров’ю (стаття 1067);

– договори про обов’язкове страхування ци-
вільно-правової відповідальності власників 
транспортних засобів у разі настання страхо-
вого випадку щодо заподіяної шкоди життю та 
здоров’ю (стаття 1068).

Майже кожен пункт Переліку доповнено но-
вими видами типових документів, що утворю-
ються в діяльності організацій україни впродовж 
останніх 10–15 років. Так, наприклад:

– до пункту 5.2. «Ринок праці, працевлашту-
вання та допомога безробітним» включено доку-
менти щодо залучення і використання іноземної 
робочої сили (стаття 365) і працевлаштування 
іноземних громадян (стаття 366);

– до пункту 5.3. «Організація праці, продук-
тивність праці, трудова дисципліна» внесено до-
кументи про страйки (стаття 399) та розв’язання 
трудових конфліктів (стаття 400);

– пункт 5.5. «Охорона праці» розширено до-
кументами, які стосуються питань дотримання 
санітарного законодавства (статті 434, 435), ста-
ну охорони праці і техніки безпеки, професійної 
шкідливості виробництва та професійних захво-
рювань (статті 438, 440–444, 446, 481, 483, 484);

– пункт 6.5. «Нагородження, присвоєння по-
чесних звань, присудження премій» доповнено 
документами про оформлення представлення 
працівників до нагородження (стаття 656).

До того ж главу, присвячену роботі з кадрами, 
доповнено новим пунктом 6.6. «Мобілізаційна 
робота», що містить документи з питань мобілі-
заційної підготовки та виконання мобілізаційних 
завдань (замовлень) (стаття 659–666).

сподіваємося, що цей Перелік забезпечить 
дотримання строків зберігання документів, від-
криє можливість якісно проводити експертизу 
їхньої цінності, складати номенклатури справ 
і правильно та вчасно вилучати документи для 
знищення у переважній більшості підприємств, 
установ і організацій україни, незалежно від їх 
функціонально-цільового призначення, рівня і 
масштабу діяльності та форми власності.

До речі, у 2013 р. до Наказу № 578/5 було вне-
сено деякі зміни на підставі наказу Міністерства 
юстиції україни від 7 березня 2013 р. № 400/512, 
які переважно стосуються назв державних орга-
нів.

Проаналізувавши зміни, що відбулися у нор-
мативно-правовому забезпеченні організації за-
гального діловодства впродовж 2011–2013 рр., 
можна дійти таких загальних висновків. Ос нов-
ним нормативно-правовим актом, що вста новлює 
загальні положення організації діловодства, а 
також вимоги до документування управлінської 
інформації та організації роботи з документа-
ми в установах україни, незалежно від способу 
фіксації та відтворення інформації, яка містить-
ся в документах, включаючи їх підготовку, реє-
страцію, облік і контроль за виконанням, нині є 
типова інструкція з діловодства у централь-
них органах виконавчої влади, раді міністрів 
Автономної республіки Крим, місцевих орга-
нах виконавчої влади. Основним нормативно-
правовим актом, що встановлює склад та строки 
зберігання типових документів, що створюються 
під час документування однотипних (загальних) 
для усіх установ україни, а також документації, 
що створюється в результаті виробничої та на-
уково-технічної діяльності установ, є перелік 
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типових документів, що створюються під час 
діяльності органів державної влади та місце-
вого самоврядування, інших установ, підпри-
ємств та організацій, із зазначенням строків 
зберігання документів.

1 Про затвердження Типової інструкції з діловодства 
у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах 
виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів україни 
від 30 листоп. 2011 р. № 1242 // Офіц. вісн. україни. – 
2011. – № 94. – ст. 3433.

2 Про затвердження Примірної інструкції з діло вод-
ства у міністерствах, інших центральних органах вико-
навчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевих органах виконавчої влади: постанова 
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В статье представлены результаты анализа основных изменений, произошедших в нормативно-правовом 
обеспечении организации делопроизводства в 2011–2013 гг. Автор провёл детальное исследование Типовой ин-
струкции по делопроизводству в центральных органах исполнительной власти, совете министров Автономной 
Республики Крым, местных органах исполнительной власти, утверждённой постановлением Кабинета 
Министров украины от 30 ноября 2011 г. № 1242, и Перечня типовых документов, которые создаются во время 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других учреждений, предприятий 
и организаций, с указанием сроков хранения документов, утверждённого приказом Министерства юстиции 
украины от 12 апреля 2012 г. № 578/5, выявил основные изменения и нововведения, а также сделал сравнитель-
ный анализ этих нормативно-правовых документов с их предыдущими аналогами и действующим националь-
ным стандартом на оформление организационно-распорядительной документации.

Ключевые слова: общее делопроизводство, нормативно-правовая база, нормативно-правовой документ, типо-
вая инструкция по делопроизводству, примерная инструкция по делопроизводству, перечень типовых докумен-
тов, срок хранения документа, национальный стандарт на организационно-распорядительную документацию.

The article presents the analyses the major changes that have occurred in the legal provision of records management 
in 2011–2013. The author has studied in details the structure and content of the Standard instruction on records 
management for central executive bodies, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, local 
executive bodies, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on November, 30, 2011 No 1242, and the List of 
standard documents that are created during activities of state and local authorities, other institutions, enterprises and 
organizations, indicating periods of documents storage approved by the Ministry of Justice of Ukraine on April, 12, 2012 
No 578/5; has revealed major changes and innovations; has conducted comparative analysis of the indicated regulatory-
legal documents with their previous counterparts and the valid national standard for arranging of organizational-
administrative documentation.

Key words: the general records management, the regulatory-legal basis, the regulatory-legal document, the standard 
instruction on records management, the sample instruction on records management, the list of standard documents, the 
period of document storage, the national standard for organizational-administrative documentation.
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В умовах глобалізації комунікативного про-
стору та його електронного перебігу, супрово-
джуваного стрімким зростанням документо-ін-
формаційних потоків, актуалізації на державному 
рівні електронного самоврядування увиразню-
ється потреба на базі фонових знань та комуніка-
тивного досвіду учасників документно-текстових 
комунікацій за заголовком до тексту (далі – ЗТ) 
встановлювати зміст службового управлінського 
документа. А отже, для правильного визначення 
функційного призначення документа в загальній 
системі управлінської документації, класифіку-
вання та групування документів визначальним є 
узагальнення правил згортання текстової інфор-
мації ЗТ.

Прикро, утім досі, попри широке обговорен-
ня номінативних комплексів газетного, реклам-
ного, політичного міжкультурного дискурсу 
(О. богданова, О. богословська, О. бородіна, 
Ю. бєлова, Т. Васильєва, Н. Веселова, 
А. Шелепова, К. Турлачева та ін.), ЗТ службового 
управлінського документа залишається поза на-
уковим розглядом. 

ЗТ як структурно-семантичне утворення пев-
ної епохи пов’язане, передусім, з жанрово-видо-
вим розмежуванням документів. Потрапивши на 
вістря наукового обговорення в 20–30-х рр. хх ст. 
(В. Верховський, М. сетиханов, Е. Розмирович, 
Н. Мальцев), ЗТ стандартизованого статусу набу-
ває в ГОсТ 6.38-72 «унифицированные системы 
документации. система организационно-распо-
ря ди тельной документации. Требования к оформ-
лению документов», «унифицированные систе мы 
документации. Термины и определе ния», нор-
мативно-методичного узагальнення в «Уни фи-
кация текстов управленческих доку мен тов. Ме-
тодические рекомендации» (ВНИИДАД, 1998). 
у наукових дослідженнях з уніфіка ції та стан-
дар тизації управлінської та організаційно-роз по-
рядчої документації з середини хх ст. (В. Ар хи-
пов, В. банасюкевич, М. бельдова, Т. Геза лова, 

В. Глуховська, л. Граудіна, Т. Расщепова, 
В. Янкова, Є. Ширяєва) він фігурує як формаль-
но-граматичний конструкт у колі дотичних від-
носно самостійних та автономних текстових оди-
ниць: назви виду документа (далі – НВД), назви 
уніфікованої форми документа (далі – НуФД).

семіотична проспекція ЗТ асоціює його з «ко-
довим знаком тексту», «потенційно згорнутим 
зна ком тексту», «знаком типового»1. Долучення 
до розгляду лінгвокультурних стратегій (Ю. Ка-
рау ловим, В. Карасиком, Г. слишкіним) дає ро-
зуміння ЗТ як знакового культурного структурно 
семантичного утворення, сегментованого для 
газетного заголовка «лінгвокультурними концеп-
тами, прецедентними феноменами, етнокультур-
ними стереотипами та символами у процесі роз-
шифрування змістовно-підтекстової (розуміємо 
змістово-фактуальної, змістово-концептуальної) 
інформації»2.

Предметом нашого дослідження є типові мо-
делі заголовка до тексту службового управлінсько-
го документа в його структурній та лексико-гра-
матичній обумовленості, а об’єктом – заголовок 
до тексту службового управлінського документа. 
З урахуваннях теоретичних досягнень сучасного 
документнознавчо-лінгвістичного знан ня спро-
буємо визначити формально-граматичні зако-
номірності конструювання заголовка до тексту 
службового управлінського документа, оха рак-
теризувати усталені структурні та лексико-гра-
матичні особливості вербалізації ЗТ, проана-
лі зувати номінативні комплекси службових 
уп рав лінських документів.

Формально-граматичний зріз документа, ак-
туалізований у середині хх ст., на переконання 
М. іллюшенко3, В. Янкової4, Є. Плешкевича5, 
дасть змогу «на основі структурної та послідов-
ної сумісності за структурою та послідовністю 
елементів назв у переліку форм здійснювати зі-
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ставлення документів одного проекту, а також для 
аналізу документів, що входять у різні проекти»6, 
сприяючи їхній типізації та пошуку, унеможлив-
ленню дублювання документів. Відсутність або 
неконкретність хоча б одного із цих елементів, 
як слушно констатують автори7, не дає змоги 
правильно організувати контроль виконання до-
кументів, особливо в умовах застосування орга-
нізаційної та обчислювальної техніки, і знижує 
інформаційну ємність ЗТ.

Даючи рекомендації щодо оформлювання за-
головків та підзаголовків, А. ушаков свого часу 
зауважував: для «фрагментарних» нормативних 
актів використовується конструкція речення, 
що починається з віддієслівного іменника, для 
складних актів (звід, кодекс, статут) – атрибутив-
но-номінальна побудова, підзаголовки будують-
ся на абревіатурних засадах8.

уніфіковану конструкцію заголовка до текстів 
організаційно-розпорядчих документів запро-
поновано В. Архиповим та Т. Гезаловою9. В ін-
терпретації дослідників конструкт заголовка до 
тексту складається з прийменника «про» (нині за 
ДсТу 4163-2003 ще й «чого», «кого»), викону-
ваної управлінської дії (припису) та об’єкта, на 
який цю дію скеровано.

Розуміння функційної сутності документа, 
реалізована класифікаторами управлінської до-
кументації можливість побудувати матриці виду 
«управлінська дія – форма документа», стало на-
уковим поштовхом до розроблення моделі побу-
дови назви документа, здійсненого в 70-х роках 
В. Янковою. Науковець узагальнила інформацію 
тексту управлінської документації до двох кон-
стант: опису дій (станів) системи управління 
(об’єктів управління) та опис системи управлін-
ня (або об’єктів управління) з точки зору ознак, 
якостей, властивостей, якими вона наділена або 
повинна бути наділена10. Послуговуючись таким 
науковим підходом, можемо констатувати: у тек-
стових документах, що містять опис дій, стану 
системи або об’єктів управління, назва докумен-
та містить, окрім номіналу, позначення дій або 
станів, та, за потреби, об’єкта, на який спрямо-
вано цю дію. у тому разі, коли в тексті основним 
є опис системи або об’єкта управління, назва до-
кумента містить назву цієї системи або об’єкта 
управління. Змодельовані науковцем структури 
назви документа набули такого вияву:

1. Номінал-дія
2. Номінал-дія-об’єкт дії
3. Номінал-об’єкт (або система управління)11.
Дією у дослідженні автор розуміє управлін-

ську дію на взірець: створення комісії…; ре-

організацію підприємства; внесення змін…;. 
Об’єктом слугує підприємство, установа, струк-
турний підрозділ, посадова особа, документ, 
товар тощо. Допоміжним елементом до запро-
понованих моделей, приміром, може розгляда-
тися зазначення часових проміжків («з_______ 
до_______», «за ____ квартал», «за _півріччя», 
«на ____ рік»), сума претензії (для комерційного 
листування) тощо.

Заслуговує на увагу й внутрішньоструктурна 
сегментації назв/заголовків А. Шелепової12 на 
ядерні (передають стан статики та динаміки – 
іменники, дієслова, субстантивні прикметники) 
та периферійні, до яких належать елементи, які 
є лімітаторами цього ядра, або функціонують 
без ядра. Типовими для службової документації 
є ядерні моделі «іменник», «віддієслівний імен-
ник» (наприклад, створення з їхніми розширени-
ми варіаціями (комісії…), лексичне наповнення 
яких окреслює смислову та базову характерис-
тику іменника/віддієслівного іменника, і роз-
глядаються як такі, що потребують поповнення 
додатковими периферійними одиницями. утім, 
пристанемо на думку автора13, що у перспекти-
ві всього тексту іменники, віддієслівні іменники 
як «номінації, замісники висловлювань викорис-
товуються як будівний, лише синтаксично зна-
чущий елемент, навколо якого групуються інші 
члени предикативного утворення». Відповідно, 
додаткова комунікативно значима інформація 
концентрується периферійними елементами, ви-
магаючи повноти змістового охоплення тексту 
службового управлінського документа. Отже, 
для з’ясування типових блоків назви документа, 
попри те, що вони не можуть бути представлені 
як самостійні, важливими є складники «номінал/
дія/об’єкт» «ядерні/периферійні» з їхньою уста-
леною лексико-граматичною реалізацією.

Враховуючи стабільну структурну модель 
формально-граматичного рівня НВ/ЗТ/НуФД, 
яка «не подібна словосполученню, так як назва/
заголовок кількісно багатовимірні; слову, так як 
назва/заголовок акумулюють цілісну ідею тво-
ру», уточнимо: тему/функцію документа, ініці-
юємо не тотожність, а лише деяку схожість гра-
матичної репрезентації НВ/ЗТ/НФД з називним 
реченням, що містить один предикат (ядро) з 
характеристикою дій та відношень між устано-
вами, організаціями або особами, надалі допо-
внюваних такими релятивними (периферійними) 
елементами: об’єкт дії, ознаки, характеристики 
предиката, об’єкта.

Нам видається можливим застосування до 
ЗТ формули визначення теми будь-якого тексту, 
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ініційоване в дисертаційному дослідженні14: Т = 
V-ing + N-th, де Т – тема; V-ing – віддієслівний 
іменник (додамо, іменник), утворений від відпо-
відного перфомативного дієслова; N-th – одини-
ця тезауруса, яка репрезентує предмет мовлення 
(розуміємо – об’єкт дії, ознаки, характеристики 
предиката, об’єкта). утім, не були б такі оптиміс-
тичні щодо застосування пропонованої формули 
до широкого загалу номінативних комплексів. 
Приміром, випадає з формалізованого списку 
модель заголовка «номінал-об’єкт (або система 
управління)», де відсутній компонент N-th.

Якщо говорити про кількісний склад компо-
нентів, то схильні вважати, що їхня присутність 
залежить від основ диференціації та іденти-
фікації, утім з позицій комунікативної функції 
заголовка доцільно постійно акцентувати ува-
гу на інформативному потенціалові моделей. 
В. А. Архиповим та Т. Н. Гезаловою15 критерії 
інформативності зведені до трьох постулатів:

довжина ЗТ повинна мати певні обмеження, в 
середньому має становити до 7 слів (близько 75 
знаків), що загалом наближено до довжини ре-
кламного заголовка (3–7 слів);

тезаурус документа (набір ключових слів, на 
основі якого формують ЗТ) має бути повним і 
оптимальним, зазвичай для розкриття змісту до-
кументів достатньо в основному 12–15 ключових 
слів або 120–140 знаків;

слова, використовувані в ЗТ, повинні макси-
мально відповідати складу ключових слів обра-
ного обсягу. Кількісним показником відповіднос-
ті ЗТ інформаційній потребі є співвідношення 
складу слів в ЗТ до множини ключових слів тек-
сту.

Розглянувши типові блоки конструювання 
ЗуФ ОРД у ДК-010-98, можемо зауважити такі 
тенденції:

– переважним (22 моделі) є використання 
динамічних моделей «номінал-дія-об’єкт дії» з 
субстантивованим означенням дії (ліквідація, 
організація, реорганізація, розподіл, прийман-
ня, переведення тощо) та статичних з організа-
ції системи управління (24 моделі) за схемою: 
«номінал-об’єкт (або система управління)», ста-
тут (номінал) із смисловою характеристикою 
(об’єкта підприємства, корпорації, концерну, асо-
ціації, компанії тощо);

– менш оприсутнена в ДК 010-98 модель но-
мінал/дія такими реалізаціями: заява про звіль-
нення, наказ про звільнення, подання про за-
охочення та ін. Така кількісна репрезентація, на 
нашу думку, є проявом тяжіння до більшої інфор-
мативності НуФД, яка в ЗТ документа зазвичай 

доповнюється змінною семантично вагомою ін-
формацією: «кого?», «з якої посади (роботи)?»;

– типовими є однокомпонентні моделі НуФД, 
інформативний потенціал яких містить одну ін-
формативну модель (один іменник/ віддієслівний 
іменник) та релятивну зону розширення її ін-
формативного діапазону, а, отже, для службових 
документів здебільшого притаманні тематичні 
однокомпонентні заголовки, в яких тематичний 
компонент взагалі може бути відсутній. Така се-
мантична організація ЗТ службового документа 
набуває чіткішого тематичного однокомпонент-
ного окреслення й відповідає пріоритетному по-
бутуванню в документо-комунікаційній системі 
управління простих документів (одного питання);

– утім, можливе використання багатокомпо-
нентних складників НуФ, зазвичай двокомпо-
нентних з єднальними сполучниками «і/та» (в 
значенні «і»), прийменники «у», «на», «про»; 
наприклад, наказ про ліквідацію об’єднання та 
створення ліквідаційної комісії; наказ про вне-
сення змін у структуру і штатну чисельність апа-
рату управління промислового об’єднання;

лексико-граматичний склад ЗуФ характери-
зується стабільним вживанням частин мови та 
тематичним розшаруванням. Основне наванта-
ження покладається на іменники, віддієслівні 
іменники, прикметники, дієслова, а семантич-
ним центром слугують змінні периферійні ком-
поненти, які стають обов’язковими під час без-
посереднього оформлювання документа.

Визнаючи норми та правила автономного 
функціонування ЗТ стосовно до його основного 
конструкта – тексту, зауважимо на його здатності 
еволюціонувати відповідно до запитів суспіль-
ства. Ця властивість детермінована тенденцією 
щодо збільшення інформативності назви виду 
документа, що досягається моделюванням цього 
обов’язкового реквізиту з допомогою прикладки, 
другою назвою якої може слугувати інформацій-
на або номінальна характеристика ЗТ.

Проілюструємо цю тенденцію в Переліку 
типових документів із зазначенням строків збе-
рігання від 30.11.2011 № 548 (далі – Перелік. 
серед номінально-видових прикладок-новоут-
ворень назвемо: бізнес-плани, наряди-допуски 
(ст. 1885), плани-завдання (ст. 1648), плани-схе-
ми (ст. 1193), проекти-прив’язки (ст. 1498), за-
мовлення-наряди (ст. 921, 967, 1579), заяви-ре-
єстраційні картки (ст. 582), заявки-декларації 
(ст. 1994), договори-контракти (ст. 1276). Попри 
поєднання інформаційних та номінативних ком-
понентів, віднаходимо прикладки на означення 
форми організації тексту (таблиці, схеми), номі-
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нативну синонімію (наказ-розпорядження, дого-
вори-контакти) тощо.

Як показало дослідження, номінативні комп-
лекси, увиразнюючи зміст тексту, попри його 
глибинну уніфікацію, становлять особливий тип 
мовленнєвої організації суб’єкта текстотворен-
ня, і, як результат цієї діяльності, мають певні 
ментальні ознаки лексико-граматичних особли-
востей, ритмомелодику, авторське використання/
невикористання знаків пунктуації тощо.

Констатуємо, що усвідомлені мовленнєво-
мисленнєві операції, здійснювані укладачем тек-
сту під час формулювання його заголовку та його 
розуміння користувачем (адресатом), становля-
ють собою складні, частково автоматичні пошу-
кові евристики, виконувані суб’єктом текстот-
ворення за свідомо та підсвідомо керованими 
мотиваціями на основі його когнітивного досві-
ду, образу ситуації (фрейму), який зберігається в 
пам’яті індивіда, його мовленнєвих і немовлен-
нєвих практичних реалізаціях. А тому викорис-
тання в НД/ЗТ/НуФ загальновживаної лексики 
багатоцільового використання, як от: «функцій-
ного призначення» і типу документа (розуміємо 
номіналу), наприклад «дані», «відомості», «ана-
ліз», «таблиця»16, можна вважати ментальними 
утвореннями, які не дають змоги сформулювати 
стисле змістовне окреслення документа, встано-
вити його відмінність від інших документів.

Невиправданим, на нашу думку, є подання 
таких номінативних комплексів із включенням 
жанрово-видового складу форм опосередкуван-
ням ключових слів, які не відзначають відмін-
ності від інших документів:

«Інформація (про виконання статті 79 
Закону України «Про державний бюджет 
України на 2006 рік» за 2006 рік /спільний наказ 
Міністерства фінансів україни та Державного 
казначейства україни від 09.01.2007 № 1, заре-
єстровано в Мін’юсті україни 27 січня 2007 р. 
за № 67/13334 «Про затвердження Порядку 
складання річних фінансових звітів за 2006 рік 
установами, організаціями, які отримують ко-
шти державного або місцевого бюджетів (ОФу. – 
2007.– № 7. с. 169); про використання кошів на 
виплату застрахованим особам допомоги при 
народженні дитини та по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку за __ квартал 
2007 року/ наказ Міністерства праці і соціаль-
ної політики україни від 29.01.2007 № 32, зареє-
стровано в Мін’юсті 10 лютого за № 112/13379 // 
(ОФу. – 2007. – № 11. –с. 35).

інформація про конвертацію цінних паперів, 
заміну управителя, керуючого іпотекою, іпотеч-

не покриття, річна інформація емітента облігацій 
місцевих позик на за ___ рік / рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
внесення змін до Положення про порядок випус-
ку облігацій підприємств від 26.10.2006 № 6708, 
зареєстровано в Мін’юсті 30 січня 2007 р. за 
№ 81/13348 (ОФу. – 2007. – № 9. – с. 151). 
Загалом аналізоване ключове слово у цьому рі-
шенні вжито 12 разів. Загальна інформація про 
кредитну установу за _________ 200_____ року 
/ розпорядження Державної комісії з регулюван-
ня ринків фінансових послуг україни (ОФу. – 
2007. – № 20. – с. 111).

Дані (про результати перевірки працівниками 
органів праці та соціального захисту населен-
ня правильності призначення та виплати пенсій 
органами Пенсійного фонду за _______ квартал 
200__), звітні дані про фінансову діяльність кре-
дитної установи, склад активів та пасивів, кре-
дитну діяльність кредитної установи, про поділе-
ні за ступенем ризику активи кредитної установи 
за _____ 200__ року / розпорядження .Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
україни ( ОФу. – 2007. – № 20. – с. 112–119).

Рясніє видовими формами номінал акта 
щодо приймання-передавання, здавання. В од-
ному номері «Офіційного вісника україни» він 
може звучати як прийняття-передавання /наказ 
Міністерства україни у справах сім’ї, молоді та 
спорту «Про затвердження порядку взаємодії 
центів соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, служб у справах неповнолітніх у процесі 
створення та забезпечення діяльності прийом-
них сімей та дитячих будинків сімейного типу» 
(ОФу. – 2007. – № 21. – с. 43), а в іншому – акт 
приймально-здавальних випробовувань систем 
примусового димовидалення та підпору повітря 
будинків і споруд / наказ Міністерства україни з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах за-
хисту населення від наслідків чорнобильської 
катастрофи від 27.12.2006 № 841, зареєстро-
вано в Мін’юсті україни 20 березня 2007 р. за 
№ 239/13506 (ОФу. – 2007. – № 21. – с. 84). Треба 
віддати належне Переліку типових документів, 
який чітко зафіксував цю термінологічну норму 
на рівні паронімічних відношень прийняття (на 
посаду, роботу)/приймання (справ), утім прак-
тичне закріплення цієї норми, певне, очікується 
лише в майбутньому.

Виходячи із зауважених теоретичних засад, 
проілюструємо групування внутрішньої струк-
тури формулювання такого ЗуФД на державному 
рівні управління:
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Перевірка ізотермічних властивостей тран-
спортного засобу, що знаходиться в експлуатації, 
яку проводять експерти поза випробовувальною 
станцією відповідно до пунктів 32–36, за винят-
ком підпунктів 1 та 2 пункту 34 доповнення 2 до 
додатка 1 до уПШ (зразок № 4А). (угода про 
міжнародні перевезення швидкопсувних харчо-
вих продуктів та про спеціальні транспортні за-
соби, призначені для цих перевезень, затвердже-
на наказом Міністерства транспорту та зв’язку 
україни 11.12.2007 № 1145 «Про забезпечення 
виконання угоди про міжнародні перевезення 
швидкопсувних харчових продуктів та про спе-
ціальні транспортні засоби, призначені для цих 
перевезень» //ОФу. – 2007. – № 24. – с. 67].

скелетом структурної моделі є ядерний ком-
понент, дія – «перевірка ізотермічних властивос-
тей», граматично змодельована іменником (пере-
вірка), семантичним центром є комунікативно 
значуща інформація – «ізотермічні властивості», 
виражена додатковим компонентом – іменником 
та відносним прикметником.

Периферійний компонент, об’єкт дії – тран-
спортний засіб та умова дії – поза випробову-
вальною станцією. Решта компонентів є надлиш-
ковими і при потребі можуть бути розміщені в 
основному та допоміжному тексті уФД, мето-
дичних настановах щодо заповнювання уФД. До 
того ж вони, будучи синтаксично неправильно 
організовані, зміщують змістові акценти, а тому 
виходить, що експерти здійснюють не перевірку, 
а експлуатацію ізотермічних властивостей.

На основі зауваженого вище можемо зробити 
таке узагальнення:

ЗТ розглядається нами як автономна функці-
онально-когнітивна одиниця тексту, потенційно 
згорнутий типовий знак, що може слугувати за-
собом ідентифікації документа, типізації уФД, 
класифікаційною моделлю, інформаційно-пошу-
ковим елементом, у тому числі й електронного 
документного ресурсу. Цю тезу підтверджуємо 
такими аргументами:

– документ із неправильно складеним заголо-
вком під час формування довідково-інформацій-
них систем може потрапити в рубрику не за при-
значенням;

– помилковий заголовок до тексту, тобто та-
кий, що нечітко або ж неправильно відтворює 
зміст документа, може спричинити неправильну 
оцінку його під час експертизи цінності тощо.

ЗТ крізь призму лінгвокультурної проекції по-
стає як номінативна текстова одиниця, лексико-
граматично та структурно організована модель, 
вербалізована за власними законами мовної та 

немовної організації. В результаті аналітико-син-
тетичної діяльності творця тексту згорнена стис-
ла інформація, що відображає основний його 
зміст, окрім вербальних засобів текстотворення 
оперує невербальними засобами (графічне від-
окремлення – 3 міжрядкові інтервали до назви 
виду документа та тексту, шрифтове оформлен-
ня, обмеження максимальної довжини (73 мм) та 
максимальних розмірів, чітко окреслене місце у 
схемі розташованості меж і зон) тощо.

ЗТ, акумулюючи типові функції в типових 
умовах, зорієнтований на швидке автоматизо-
ване сприйняття та розуміння, виявляє власні 
правила моделювання, детерміновані повним 
збігом моделей, тяжінням до вживання усталеної 
нормативної лексики. Типовими структурно-се-
мантичними блоками тематичних НВ/ЗТ/НуФ є 
поділ на такі складники:

«однокомпонентні»/«двокомпонентні»;
«тема/тема–рема»;
«номінал–дія»/«номінал–дія–об’єкт 

дії»/«номінал–об’єкт»;
«ядерні/периферійні».
Організаційними етапами формулювання ЗТ 

має слугувати трикомпонентна модель:
побудова словникового тезаурусу документа 

(12–15 ключових слів – 120–140 знаків) як про-
ектування змісту документа;

власне формулювання заголовка до тексту з 
включенням ключових слів за усталеною комуні-
кативною формою;

зрештою, – коригувальний, на якому при-
водять у відповідність до комунікативних норм 
(передусім здійснюють кількісне та якісне зі-
ставлення ЗТ та ключових слів документа на рів-
ні зовнішньої організації ЗТ опосередкуванням 
співвідношення ЗТ та тексту з подальшими аб-
зацами, а також через аналіз мовних засобів ЗТ 
та тексту).

Приєднуємося до вже зроблених узагальнень 
науковців, що типовий інформативний ЗТ може 
містити 7 слів – 75 знаків, рекомендований обсяг 
не повинен перевищувати 5 рядків, кожен 28–30 
знаків. утім допускається, як про те зауважено 
в ДсТу 4163-2003, формулювання ЗТ понад 150 
друкованих знаків із оформленням через усю ро-
бочу площу документа (тобто без дотримання 
правила максимальної довжини багаторядкових 
реквізитів).

лексико-граматична реалізація представлена 
ядерними моделями «іменник», «віддієслівний 
іменник», які разом з його ознаками, характерис-
тиками утворюють семантичний центр, що міс-
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тить згусток змісту службового управлінського 
документа.

Релятивними (периферійними) утвореннями 
НВ/ЗТ/НуФ, на які, нагадаємо, покладається 
основне семантичне навантаження, зазвичай слу-
гують об’єкти, ознаки, характеристики об’єкта, 
реалізовувані усталеним використанням типових 
іменників, прикметників, дієслів. Концентруючи 
комунікативно значиму інформацію службового 
управлінського документа, вони підлягають ти-
пізації, а, отже, можуть бути об’єднані у певні те-
матичні утворення (наприклад, у наказі про при-
йняття на роботу релятивний компонент може 
бути змодельований таким чином: кого?, на яку 
посаду (роботу)?).

характеризуючись достатньою усталеністю 
лексико-граматичного оформлення континууму 
моделей певного історичного періоду, НВ/ЗТ/
НуФ як когнітивно-смислове, а отже ментальне 
утворення, здатне поповнюватися новоутворен-
нями. Побіжний огляд номінативного комплексу 
управлінської документації дає змогу характери-
зувати джерела поповнення за рахунок:

– збільшення інформативності номінативного 
комплексу, утворюваного прикладкою, як от: до-
відка-виклик. Трансформація номіналів із вклю-
ченням додаткових інформаційних компонентів 
набула унормування в бізнес-плані, наряді-до-
пуску (ст. 1885), проекті-прив’язці (ст. 1498), фор-
мі реалізації тексту (план-схема) тощо;

– жанрових неологізмів (процедура, політика 
тощо);

– видових змін об’єктів реальної дійсності 
(номінал статуту, штатний розпис тощо поповне-
но об’єктами: ТОВ, ЗАТ, КТ тощо);

– техногенного впливу, як от: електронний 
документний ресурс, кодифікатори (ст. 40 
Переліку), класифікатори (ст. 120, 260, 1507, 
1633) електронні бази даних (ст. 104, 121, 122, 
124, 832) тощо.

До факторів, які ускладнюють інтерпретацію 
заголовка до тексту службового документа, нами 
віднесено:

1. Використання заголовкової лексики на 
означення функційного призначення і форми 
організації тексту з універсальним характером 
семантики, широкою понятійною основою: на-
приклад «дані» (ст. 951, 1728), «відомості», 
«аналіз», «таблиця» (як от у Переліку: аналітич-
ні – ст. 384, 1318, 1319, 1803, динамічних рядів – 
ст. 294, 295), «інформація» (див. ст. 771, 1952, 
1956, 1994) тощо. Зрештою, виникає запитання, 
чи може бути документ без інформації, а договір 
без зобов’язання (договори-зобов’язання ст. 331 

Переліку) тощо. Дискусійними з позицій номіна-
лів виступають описання (ст. Переліку 867, 1261, 
1333, 1726,1734, 1738, 1983, 1994, 2065) та описи 
(ст.137, 242, 281, 345, 383, 924, 808, 1007, 1011, 
1040, 1400, 1607), з позицій лінгвістики це фор-
ма організації тексту, а не номінал документа. 
Певне, неоднозначно сприймається й «сповіщан-
ня» (ст. 927 Переліку). Воднораз обґрунтування 
як організація судження зайняло чільне місце 
з-поміж номіналів Переліку (ст. 48, 155, 175, 177, 
200, 215, 219, 239, 365, 366, 392, 544, 925, 1043, 
1273, 1278, 1377, 1443, 1476, 1525, 1635, 1638, 
1641, 1661, 1711, 1743, 1807, 1867, 1978, 2111).

2. Переобтяження інформаційних засобів 
компресії периферійними елементами. Для цьо-
го слід враховувати оптимальний інформаційний 
потенціал моделей для вирішення ними комуні-
кативної функції.

3. Неправильна синтаксична організація 
структурної моделі, порядку і скорочення слів 
(як от: генплан – ст. 1418 Переліку), нетипова ко-
мунікативна форма моделювання в межах одно-
го номіналу документа. Порівняй формулювання 
ЗТ листів:

– листи виконавчі (ст. 329), гарантійні (ст. 215), 
екзаменаційні (ст. 549), дорожні (ст. 1086) як уже 
унормований вид номіналу документа;

– з питань дотримання норм законодавства, 
вирішення конфліктів, спорів та інших правових 
питань (ст. 88, 92, 93, 280, 367), з питань зовніш-
ньої міграції населення (ст. 371, 919) тощо;

– про розгляд звернень (пропозицій, заяв, 
скарг) громадян (ст. 82 тощо);

– листи рекламаційні (ст. 899, 1749 – чому не 
про претензію?), листи-відмови (ст. 132).

Номінал документа із залежними словами пе-
ребуває у синтаксичному зв’язку керування, а, 
отже, вимагає вживання відповідного відмінка. 
Нині усталені комунікативні моделі ЗТ службо-
вого управлінського документа – «про що» (на-
каз, довідка), «чого» (кошторис, табель, план, 
баланс, відомість, журнал), «кого» (посадова ін-
струкція) – потребують розширення й стандарти-
зованого зафіксування, наприклад, «на що» (за-
явка, квитанція, накладна тощо).

На нашу думку, негативно впливає на виконан-
ня комунікативної функції цим текстовим компо-
нентом постійне змішування назви виду доку-
мента та документованої інформації. Наприклад, 
дозвіл на будівництво (ст. 1042 Переліку) може 
надаватися розпорядчим документом компетент-
ного органу із ЗТ «Про надання дозволу ….». 
Нагадаємо, з урахування стандартизованої забо-
рони використання безномінальних документів 
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ДсТу 4163-2003, моделювання заголовку до тек-
сту має набути таких форм: «номінал–дія» / «но-
мінал–дія–об’єкт дії» / «номінал–об’єкт». Від-
по відно залишається відкритим питання, що 
містить Перелік із зазначенням строків збері-
гання – види номіналів документів чи перелік 
інформації, яку вони містять? Розуміємо, що ці 
питання дотичні, утім не тотожні.

Зауважене вище дає підстави зробити уза-
гальнення: ЗТ службового управлінського до-
кумента, як мовно-комунікативний конструкт 
певної епохи та лінгвокультурний стереотип, 
може засвідчувати високий, низький та серед-
ній рівень комунікативної, мовленнєвої, мовної 
особистості зазвичай професійних текстотворців 
службових управлінських документів. З позицій 
нормативності ЗТ може бути градуйований на 
нормативний та ненормативний відповідно до 
комунікативно-прагматичних, текстових, мовних 
норм документування управлінської інформації 
й потребує опанування механізмів їхнього утво-
рення.
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Енергетична галузь україни пов’язана з роз-
витком ринків інших країн, що характеризується 
не лише необхідністю чіткого контролю наявної 
науково-технічної бази, а й створення нової про-
фільної науково-технічної документації (далі – 
НТД).

створення НТД та організація роботи з 
нею юридичних осіб україни ще не обиралось 
об’єктом документознавчого дослідження, хоча 
проблеми зі створенням та класифікацією НТД 
у нафто- та газодобувній галузі нашої держави 
мають місце.

Зважаючи на традиційну пріоритетність уп-
рав лінської документації, дослідники досі зосе-
реджували увагу на процесах її створення, а 
організація роботи зі службовими документами 
НТД, як профільна їх частина, не виокремлюва-
лась. уже є певна вітчизняна нормативна база, що 
регламентує процеси створення НТД та процеси 
організації роботи з нею. Однак, її попередній 
аналіз свідчить, що в україні вона є недостат-
ньою, а організація зазначених процесів усклад-
нена через брак відповідних нормативно-право-
вих актів та нормативно-методичних посібників, 
що негативно впливає на рівень підготовки на-
уково-технічних документів, забезпечення їх-
ньої збереженості і користування ними. Типовим 
представником класів НТД є клас документації 
нафто- та газодобувної галузі. Розв’язання пи-
тань організації створення та функціонування 
її зумовлюється також необхідністю вирішення 
україною своїх енергетичних проблем за раху-
нок відкриття та освоєння власних родовищ на-
фти і газу.

Результати налізу останніх досліджень і пу-
блікацій підтверджують, що документація на-
фтогазового комплексу виступає інтегруючим 
механізмом, що поєднує у собі функції і мето-
ди керування в управлінському процесі, сприяє 
формуванню та ефективному прийняттю рішень, 
що забезпечує налагоджену роботу відповідних 
підприємств.

Основними нормативами, які використову-
ють при проведенні геологорозвідувальних ро-

біт (ГРР), крім Кодексу про надра україни та 
Положення про стадії геологорозвідувальних 
робіт на тверді корисні копалини, є Класифікація 
запасів і ресурсів корисних копалин та інструкції 
із застосування Класифікації для конкретних ви-
дів корисних копалин.

Класифікація запасів та ресурсів корисних ко-
палин є основою для підрахунку, геолого-еконо-
мічної оцінки і державного обліку нафти і газу 
та ін. Вона встановила єдині принципи кількісної 
оцінки запасів та ресурсів корисних копалин, які 
є методологічною основою геологорозвідуваль-
ного процесу.

у зв’язку з тим, що нафтогазовий комплекс 
україни є стратегічно важливою ланкою націо-
нального господарства, стан і ефективне функці-
онування його є одним із визначальних чинників 
національної безпеки, наукове обґрунтування не-
обхідності ведення класифікації НТД цієї галузі є 
актуальним. у зв’язку з цим необхідно:

– проаналізувати стадії геологорозвідуваль-
них робіт та документи, що створюються на кож-
ній з них;

– здійснити класифікацію документів за на-
прямками діяльності та виділити основні з них;

– встановити особливості НТД нафтогазодо-
бувної галузі.

Класифікація документів повинна здійснюва-
тися за стадіями ведення бурових робіт1.

Геологорозвідувальні роботи на тверді корис-
ні копалини проводяться за такими стадіями:

стадія I. Регіональне геологічне вивчення те-
риторії україни

Підстадія I-1. Регіональні геолого-геофізичні 
дослідження масштабу 1:1000000 – 1:500000.

Підстадія I-2. Регіональні геологознімальні, 
геофізичні й геологопрогнозні роботи масштабу 
1:200000 (1:100000).

Підстадія I-3. Геологознімальні й геолого-
прогнозні роботи масштабу 1:50000 (1:25000).

стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ 
корисних копалин
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Підстадія II-1. Пошукові роботи.
Підстадія II-2. Пошуково-оцінювальні роботи.
стадія III. Розвідка родовищ корисних копа-

лин.
Геологорозвідувальні роботи розпочинають-

ся з будь-якої стадії (підстадії), якщо стан гео-
логічного вивчення об’єкта робіт достатній для 
їхнього геологічного й техніко-економічного об-
грунтування. Межі між їхніми стадіями (підста-
діями) визначаються вимогами до їхніх кінцевих 
результатів.

Види й обсяги геологорозвідувальних робіт та 
методи досліджень, що застосовуються на окре-
мих стадіях (підстадіях), визначаються відпо-
відно до типового раціонального комплексу для 
конкретних геологічних, географічних і еконо-
мічних умов.

Для інтенсифікації геологорозвідувального 
процесу, скорочення термінів підготовки родо-
вищ корисних копалин до промислового осво-
єння, рекомендується раціональне суміщення й 
поєднування робіт суміжних стадій.

При виявленні проявів (рудопроявів) дефіцит-
них корисних копалин на значній площі рекомен-
дується проводити пошук до завершення геоло-
гознімальних робіт у регіоні (районі).

На ділянках, де виявлені перспективні прояви 
(рудопрояви) дефіцитних корисних копалин, ре-
комендується проводити пошуково-оцінювальні 
дії до завершення робіт будь-якої попередньої 
стадії (підстадії).

Пошук і розвідка невеликих родовищ широ-
корозповсюджених корисних копалин при 1-ій і 
2-ій групі складності геологічної будови, аналоги 
яких експлуатуються в україні, рекомендується 
проводити як послідовні стадії безперервного 
геологорозвідувального циклу2.

Розвідку родовищ цінних корисних копалин 
при дуже й надто складній геологічній будові 
(3–4 групи) рекомендується поєднувати з дослід-
но-промисловим розробленням типових покла-
дів корисних копалин у межах ділянок першо-
чергового освоєння.

стадія I. Регіональне геологічне вивчення те-
риторії україни

Підстадія I-1. Регіональні геолого-геофізичні  
дослідження масштабу 1:1000000 – 1:500000

Регіональні геолого-геофізичні досліджен-
ня проводяться з метою створення нових або 
оновлення наявних геологічних основ масштабу 
1:1000000 – 1:500000, які відображають найваж-
ливіші риси геологічної будови території україни 
або окремих її регіонів і загальні закономірності 
залягання корисних копалин.

До складу робіт підстадії входять узагальнен-
ня й інтерпретація геолого-геофізичних матеріа-
лів середнього й крупного масштабів, виконання 
спеціалізованих досліджень (геофізичних, гео-
хімічних та інших), глибинне сейсмічне зонду-
вання на опорних профілях, буріння глибоких і 
надглибоких свердловин для вивчення глибинної 
будови найважливіших геологічних структур, ге-
олого-геофізичні дослідження шельфу Чорного 
та Азовського морів.

За даними регіональних геолого-геофізичних 
досліджень складаються зведені, оглядові й по-
аркушні карти геологічного змісту масштабу 
1:1000000 і 1:500000 території україни або окре-
мих її регіонів, опорні геолого-геофізичні розрі-
зи й схеми геологічної будови глибинних зрізів і 
горизонтів, геологічні та геофізичні карти шель-
фу Чорного та Азовського морів.

Для визначення основних закономірнос-
тей розміщення корисних копалин на території 
україни або окремих її регіонів та загальної про-
гнозної оцінки їхньої рудоносності проводяться 
прогнозно-мінерагенічні дослідження в масшта-
бі 1:1000000 і 1:500000.

До складу цих робіт входить узагальнення 
наявних даних на родовищах та рудопроявах ко-
рисних копалин, а також результатів геохімічних 
і металогенічних досліджень в окремих геоло-
гічних регіонах країни, переінтерпретація всього 
мінерагенічного фактичного матеріалу з позицій 
сучасних уявлень про геологічну будову терито-
рії країни й розвиток процесів рудоутворення.

За результатами проведених досліджень скла-
даються прогнозно-мінерагенічні й металоге-
нічні карти масштабів 1:1000000 або 1:500000, 
здійснюється загальна прогнозна оцінка терито-
рії україни або окремих її регіонів на різні види 
корисних копалин, виділяються крупні структу-
ри й площі для проведення середньо- або круп-
номасштабних геологопрогнозних робіт3.

Прогнозно-мінерагенічні дослідження здій-
снюються як на весь комплекс корисних копалин 
загальнодержавного значення, так і на окремі 
види або групи мінеральної сировини з побудо-
вою спеціалізованих мінерагенічних карт4.

Підстадія I-2. Регіональні геологознімальні, 
геофізичні й геологопрогнозні роботи масштабу 
1:200000 (1:100000).

Регіональні геологознімальні й геофізич-
ні роботи проводяться з метою створення дер-
жавної геологічної карти масштабу 1:200000 
(Держгеолкарта-200) – базової комплексної гео-
ло гічної основи для розв’язання актуальних 
пи тань розвитку різних галузей народного гос-
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подарства, планування освоєння природних ре-
сурсів, розвитку мінерально-сировинної бази, 
розроблення науково обгрунтованих програм 
геологорозвідувальних робіт.

Комплекти Держгеолкарти-200 створюють-
ся за результатами геологічного довивчення ра-
ніш закартованих площ або суто камеральним 
шляхом з проведенням мінімально необхідних 
обсягів ревізійних польових робіт, редакційно-
погоджувальних маршрутів, вивчення опорних 
розрізів. узагальнюється й переінтерпретується 
наявний геолого-геофізичний матеріал, здійсню-
ється дешифрування матеріалів космо- й аероз-
йомки та інших дистанційних методів, викорис-
товується вся опублікована, фондова та інша 
геолого-геофізична інформація.

З’ясування корисних копалин району зводить-
ся до критичної переоцінки пошукових резуль-
татів раніше виконаних геологорозвідувальних 
робіт на основі сучасних теорій і технологій, а 
також уточнених уявлень про геологічну будову 
району.

Cкладання й підготовка до видання Держ-
геолкарти-200 здійснюються за серіями арку-
шів, що відповідають регіонам україни, виділе-
ним за особливостями їхньої геологічної будови. 
Вимоги до складання та видання цієї карти ви-
значаються відповідно до спеціального поло-
ження.

Комплекти геологічних карт, підготовлених 
до видання, підлягають обов’язковій апробації 
й затвердженню науково-редакційною радою 
Геолкому україни. На основі регіональних і 
крупномасштабних геофізичних робіт склада-
ються карти гравітаційного й магнітного полів, 
а також карти з інших виконаних геофізичних 
методів масштабу 1:200000 й розрізи за даними 
профільних досліджень.

Якщо на площі, запланованій для геологічно-
го довивчення, або на її частині немає геофізич-
них основ необхідного масштабу, то виконують-
ся геофізичні зйомки випереджувального етапу 
за окремим проектом.

Після оброблення геофізичної інформації 
складається карта комплексної інтерпретації гео-
лого-геофізичних матеріалів, яка використову-
ється як основне джерело інформації передусім 
про структурно-тектонічні особливості району.

у межах континентального шельфу Чорного 
та Азовського морів виконується геологічне кар-
тування шельфу в масштабі 1:200000, на основі 
якого складаються комплекти геологічних, еко-
лого-геологічних карт, а в прибережних части-
нах – і інженерно-геологічних карт.

Підстадія I-3. Геологознімальні та геолого-
прогнозні роботи масштабу 1:50000 (1:25000).

Основним завданням геологорозвідувальних 
робіт цієї підстадії є забезпечення зацікавлених 
галузей народного господарства систематизова-
ною інформацією про геологічну будову району – 
комплектом геологічних карт крупного масштабу 
як науковою основою для проведення подальших 
еколого-геологічних, гідрогеологічних та інже-
нерно-геологічних досліджень, прогнозу та по-
шуку корисних копалин, проектування крупних 
об’єктів будівництва та охорони довкілля.

З метою забезпечення максимальної резуль-
тативності робіт даної підстадії опрацьовуються 
результати дистанційних зйомок (аерофотозйом-
ка, радіолокаційна), здійснюється переінтер-
претація геофізичних матеріалів, узагальнення 
даних геохімічних робіт та ув’язка виділених 
ореолов розсіяння з попередніми геолого-геофі-
зичними побудовами, проведення стратиграфо-
літологічних, петрографічних, мінерагенічних та 
інших досліджень за матеріалами раніше викона-
них робіт.

На площах, не забезпечених геофізичною ос-
новою відповідного масштабу, до початку круп-
номасштабних геологознімальних робіт за окре-
мим проектом проводяться геофізичні роботи з 
підготовки площ до картування в комплексі з гео-
хімічними дослідженнями.

Геологознімальні роботи масштабу 1:50000 
(1:25000) виконуються поаркушно в межах груп 
аркушів (серій).

За результатами глибинного геологічного кар-
тування складаються карти похованої поверхні, 
карти глибинних зрізів або горизонтів, карта 
комплексної інтерпретації геофізичних даних, 
прогнозно-металогенічні схеми з оцінкою пер-
спектив району на найважливіші види корисних 
копалин, геолого-геофізичні розрізи та інші кар-
тографічні матеріали, визначені геологічним за-
вданням.

Геологопрогнозне картування масштабу 
1:50000 проводиться для відповідної оцінки ру-
доносності перспективних на стратегічно важли-
ві корисні копалини площ та ділянок і виділен-
ня локальних геологічних структур та окремих 
об’єктів для постановки пошукових і пошуково-
оцінювальних робіт.

Таке картування здійснюється, передусім, у 
районах із діючими гірничорудними підприєм-
ствами або на площах, прилеглих до них, де вже 
виділені рудні та перспективні рудоносні зони й 
структури.

Польові роботи з геологопрогнозного карту-
вання зосереджуються насамперед, на локаль-
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них еталонних ділянках з найбільш виразним 
комплексом прогнозних передумов і пошукових 
ознак корисних копалин певного геолого-про-
мислового типу. На другому етапі проводиться 
їх простеження й картування в межах площі, а 
на завершальному – оконтурення потенційних 
рудних полів, прогнозних ділянок і зон з оцінкою 
перспективних ресурсів корисних копалин.

Комплекс польових робіт включає картуваль-
ні й пошукові маршрути, геофізичні й геохіміч-
ні дослідження, геоморфологічні спостережен-
ня, шліхове випробування, проходку канав та 
шурфів, буріння свердловин і різні види випро-
бування. Залежно від умов проведення геолого-
прогнозного картування та специфіки корисних 
копалин застосовуються й інші методи та при-
йоми.

у результаті крупномасштабного геолого-
прогнозного картування обов’язковими є: спе-
ціалізована геологопрогнозна карта масштабу 
1:50000, геологічна карта продуктивного зрізу 
(горизонту), карта корисних копалин і карта фак-
тичного матеріалу в масштабі робіт.

стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ 
корисних копалин

Підстадія II-1. Пошукові роботи
Вони проводяться з метою виявлення ко-

рисних копалин у межах відомих і потенційних 
рудних (продуктивних) полів, зон, басейнів, ло-
кальних перспективних ділянок надр, виділених 
попередніми геологознімальними, геологопрог-
нозними та іншими геологорозвідувальними ро-
ботами.

Пошук родовищ твердих корисних копалин 
має спеціалізований характер і націлений на ви-
явлення конкретних геолого-промислових типів 
родовищ, притаманних наявним геологічним 
умовам, проявлених у межах об’єктів опошуку-
вання. При цьому належить проводити геологічні 
дослідження також на супутні корисні копалини 
й компоненти, які можуть бути виявлені в певних 
геологічних умовах.

Масштаб пошукових робіт і, відповідно, щіль-
ність мережі пошукових спостережень, замірів і 
випробувань визначаються розмірами передба-
чуваних об’єктів пошуку та геологічною будо-
вою району й можуть змінюватись від 1:25000 
до 1:5000. у процесі їх здійснюються пошуко-
во-геологічні маршрути, спеціалізоване детальне 
геологічне картування з бурінням свердловин і 
проходкою поверхневих гірничих виробок та ви-
користанням типового раціонального комплексу 
геологічних, геофізичних, геохімічних та інших 
пошукових методів.

На ділянках з найбільш контрастно й комп-
лексно проявленими пошуковими ознаками й 
проявами корисних копалин (рудопроявами) 
вибірково проводяться деталізаційні роботи із 
згущенням сітки спостережень до розмірів про-
дуктивних покладів даного геолого-промислово-
го типу зруденіння. Виявлені прояви корисних 
копалин детально випробовуються, поглиблено 
вивчається їхній речовинний склад і оцінюються 
технологічні властивості. Для пошуку корисних 
копалин, що прогнозуються на значних глиби-
нах, буряться глибокі свердловини, які досліджу-
ються комплексом відповідних свердловинних і 
міжсвердловинних геофізичних робіт.

За результатами виконаних пошукових робіт 
опрацьовується геологічно обгрунтована оцінка 
перспективних ресурсів, виконується початкова 
геолого-економічна оцінка (ГЕО-3) ділянок по-
тенційних родовищ, рудопроявів, розробляються 
техніко-економічні міркування (ТЕМ) щодо їх-
нього можливого промислового значення й до-
цільності проведення подальших геологорозві-
дувальних робіт.

Підстадія II-2. Пошуково-оцінювальні роботи.
Об’єктами їх можуть бути:
потенційні родовища корисних копалин, пер-

спективні ділянки надр,
прояви (рудопрояви) корисних копалин, що 

рекомендовані для
подальших геологорозвідувальних робіт на 

основі ГЕО-3.
Головними завданнями цих робіт є відбраку-

вання проявів (рудопроявів) корисних копалин, 
що не придатні для промислового використан-
ня, попередня геолого-економічна оцінка (ГЕО-
2) промислового значення відкритих родовищ 
корисних копалин і доцільності їхнього про-
мислового освоєння, підготовка першочергових 
об’єктів до проведення розвідувальних робіт.

Підготовленими для проведення розвідуваль-
них робіт уважаються родовища (ділянки, гру-
пи зближених родовищ), ступінь геологічного й 
техніко-економічного вивчення яких забезпечує 
можливість визначення всіх корисних копалин 
і компонентів,очікуваних розмірів покладів, їх 
геологічної будови, умов залягання, розроблен-
ня й перероблення мінеральної сировини, умов 
реалізації товарної продукції з детальністю, до-
статньою для правильної оцінки їхнього промис-
лового значення.

стадія III. Розвідка родовищ корисних копа-
лин.

Розвідка здійснюється тільки на тих родови-
щах (ділянках) корисних копалин, які отримали 
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позитивну ГЕО за результатами попередніх гео-
логорозвідувальних робіт і визнані першочерго-
вими для промислового освоєння.

Розвідувальні роботи можуть проводитись 
неодноразово на об’єктах, що розвідувались ра-
ніше, відповідно до обґрунтованої потреби в до-
датковому вивченні наявних запасів корисних 
копалин.

Ділянки родовищ корисних копалин, що пе-
редбачають розробляти окремими суб’єктами 
підприємницької діяльності, розглядаються як 
окремі об’єкти розвідувальних робіт.

Розвідувальні роботи за рахунок державного 
бюджету здійснюються на об’єктах, що перед-
бачені державними комплексними або цільо-
вими програмами розвитку мінерально-сиро-
винної бази країни на найближчу перспективу. 
Економічну ефективність промислового освоєн-
ня родовищ (ділянок) корисних копалин, що за-
лучаються до розвідки, обгрунтовують матеріа-
лами ТЕД.

Розвідувальні роботи проводяться з метою 
підготовки родовищ (ділянок) корисних копалин 
до промислового освоєння відповідно до вимог 
Класифікації запасів і ресурсів корисних копа-
лин державного фонду надр, затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів україни від 5.05.1997 
№ 432, та визначення вихідних даних для опра-
цювання проектів будівництва гірничодобувних 
об’єктів і об’єктів перероблення мінеральної си-
ровини, що створюються або реконструюються 
на базі розвіданих запасів5.

На ділянках першочергового освоєння вико-
нують: простеження, випробування, оконтурен-
ня покладів корисних копалин за сіткою свердло-
вин (гірничих виробок) оптимальної щільності 
для виявлення розвіданих запасів; проведення 
напівпромислових технологічних досліджень і 
розроблення промислової технологічної схеми 
перероблення мінеральної сировини; дослід-
но-промислове розроблення окремих покладів 
корисних копалин (у разі потреби);детальне ви-
вчення гірничо-геологічних умов залягання, гір-
ничо-технічних і екологічних умов розроблення 
покладів корисних копалин і перероблення міне-
ральної сировини, умов реалізації товарної про-
дукції гірничого виробництва.

На ділянках перспективного розвитку гірни-
чодобувного підприємства проводиться просте-
ження продуктивних зон і покладів корисних 
копалин розрідженою сіткою розвідувальних 
свердловин для доведення аналогії їхньої геоло-
гічної будови й умов залягання з ділянкою пер-
шочергового освоєння.

При проведенні додаткових розвідувальних 
робіт на родовищах (ділянках), що розробляють-
ся, система розвідки корегується за результатами 
порівняння відомостей розвідки й експлуатації 
та рекомендаціями ДКЗ (ТКЗ), даними під час 
експертизи й оцінки запасів корисних копалин.

система розвідки й щільність розвідувальної 
мережі гірничих виробок на родовищах, що роз-
відувались раніше й не освоєні промисловістю, 
визначаються завданнями додаткових геолого-
розвідувальних робіт і передбачають викорис-
тання даних випробування пройдених гірничих 
виробок і свердловин, інших геологічних матері-
алів і документації.

За результатами виконаних розвідувальних 
робіт проводиться детальна ГЕО-1 промислово-
го значення запасів родовища (ділянки) корисних 
копалин, матеріали якої включають:

– характеристику геологічної будови покладів 
нафти та газу, їхніх технологічних властивостей, 
гірничо-геологічних та інших умов залягання в 
обсязі, достатньому для прийняття обґрунтова-
них проектних рішень щодо способу й системи 
видобування та схеми комплексного перероблен-
ня нафти і газу;

– техніко-економічне обгрунтування постій-
них кондицій і підрахунок запасів нафти і газу;

– прогнозну економічну оцінку сумарного 
ефек ту від експлуатації родовища (ділянки) на-
фти й газу з визначенням прогнозних показників 
під приємницької діяльності гірничопереробного 
комп лексу в обсязі, достатньому для прийняття 
рі шення про інвестування проекту його будівни-
цтва.

Матеріали геолого-економічної оцінки запасів 
родовища нафти і газу подаються на експертизу й 
затвердження ДКЗ. Межі розвіданого родовища 
повинні позначатися в діючій державній системі 
координат. Після затвердження запасів родови-
ще (ділянка) передається надрокористувачу для 
здійснення видобування нафти і газу та реалі-
зації товарної продукції гірничого виробництва 
відповідно до спеціального дозволу (ліцензії) та 
гірничого відводу на використання надр.

Додаткові розвідувальні роботи, що викону-
ються згідно з рекомендацією ДКЗ за окремим 
геологічним завданням, належать до стадії роз-
відки родовищ нафти і газу.

Документація при розробці родовищ нафти і 
газу та експлуатації свердловин ведеться у під-
розділах нафтогазовидобувних підприємств. 
Вона стосується оперативного і перспективно го 
пла нування та обліку роботи. Основними до ку-
мен тами оперативного помісячного планування 
при розробці родовищ нафти і газу є:
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– місячний план-графік роботи бригад видо-
бування нафти, газу; капітального, підземного і 
наземного ремонтів, інтенсифікації видобутку 
вуглеводнів;

– план-графік дослідження свердловин;
– технологічний режим роботи свердловин.
Місячний план видобутку нафти, газу, роботи 

бригад капітального і підземного ремонту вста-
новлюється на основі технологічного режиму 
експлуатації свердловин, план-графіків введення 
свердловин з буріння та освоєння, з бездії та про-
стою.Місячний план розробляється керівництвом 
низового нафтогазовидобувного підрозділу (про-
мислу). Місячний план капітального ремонту 
свердловин розробляється виробничо-техноло-
гічними службами нафтогазовидобувного під-
приємства з участю служб цеху капітального 
ремонту свердловин і низового нафтогазовидо-
бувного підрозділу (промислу), узгоджується і 
затверджується нафтогазовидобувним підприєм-
ством. Місячний план підземного і наземного ре-
монту свердловин розробляється і затверджуєть-
ся низовим нафтогазовидобувним підрозділом 
(промислом) після узгодження з виробничо-тех-
нологічними службами нафтогазовидобувного 
підприємства.

Місячний план-графік досліджень свердло-
вин та проведення в них робіт з інтенсифікації 
розробляється низовим нафтогазовидобувним 
підрозділом (промислом), затверджується на-
фтогазовидобувним підприємством, виходячи 
із досліджень, передбачених у технологічному 
проектному документі на розробку родовища 
(покладу) та технологічному режимі.Основними 
документами оперативного обліку при розробці 
родовищ нафти і газу є:

Добовий рапорт, в якому щоденно відобра-
жується робота кожної свердловини, тривалість 
і причини простою свердловини, добовий видо-
буток нафти, газу, конденсату, води, закачування 
робочих реагентів. Добовий рапорт складається 
майстром бригади з видобування нафти і газу або 
майстром цеху ППТ.

Замірний журнал, в якому записуються ре-
зультати замірів дебітів рідини, газу кожної 
свердловини, закачування робочих агентів, па-
раметри роботи свердловини (устєвий, трубний, 
затрубний тиски, параметри роботи наземного 
обладнання).

Вахтовий журнал бригад підземного, капі-
тального ремонту, в якому детально фіксуються 
роботи, виконані бригадою за зміну (вахту).

Місячний звіт про роботу свердловин, в якому 
наводяться показники роботи кожної свердлови-
ни (фактичний видобуток рідини, нафти, газу, 

конденсату, закачування робочих агентів, дні 
(години роботи), тривалість і причини простою, 
параметри роботи свердловин, при яких ці показ-
ники отримані).

Місячний звіт про дослідження свердловин, в 
якому вказуються фактичні інструментальні ре-
зультати досліджень свердловин і результати їх-
ньої інтерпретації (обробки) згідно з установле-
ною для всіх нафтогазовидобувних підприємств 
формою і табличними та графічними додатками. 
Книга документації (паспорт) ведеться для кож-
ної свердловини, куди включаються щомісячні 
фактичні показники її роботи, записи, що сто-
суються проведених підземних та капітальних 
ремонтів, а також інших робіт, передбачених гео-
лого-технічними заходами. Книга документації 
свердловини ведеться геолого-технологічними 
службами нафтогазовидобувних промислів, це-
хів ППТ.

Аналізи поверхневих і глибинних проб вуг-
леводнів та супутньої пластової води, які прово-
дяться на замовлення нафтогазовидобувних під-
приємств, оформлюються у вигляді сертифікатів 
якості (аналізів) встановленої форми ЦНДВРами, 
ЦНДлами та іншими організаціями, де ці аналі-
зи робилися.

Аналізи глибинних проб нафти, дослідження 
газоконденсатних систем свердловин, здійснені 
спеціалізованими науково-дослідними організа-
ціями, оформлюються ними у вигляді звітів (тек-
стової частини, таблиць, рисунків) встановленої 
форми.

Замірний журнал роботи поглинальної, спе-
ціальної свердловини, в якому обліковується 
повернення супутніх пластових вод в підземні 
горизонти, записуються технологічні параметри 
роботи свердловини (об’єм закачаної води за 
добу, тиск нагнітання, параметри роботи назем-
ного обладнання).

На кожну свердловину, яка числиться за фон-
дом нафтогазовидобувного підприємства, заво-
диться справа, в яку включають усі документи 
про проведення різних робіт в ній як у процесі 
буріння, так і наступного використання.

По кожному родовищу (покладу) в нафтогазо-
видобувному підприємстві систематично, з вста-
новленою періодичністю 1–2 рази в рік, створю-
ється така узагальнююча документація:

– карти поточних і сумарних відборів флюїду 
з нанесенням початкового і поточного контурів 
нафтогазоносності;

– карти приведених та дійсних ізобар;
– детальні геологічні профілі, з нанесеними 

зонами витиснення основного флюїду контурни-
ми водами чи закачуваним агентом;
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– структурні карти, карти товщин, пористості 
і проникності (при розбурюванні родовища).

Документи, що складаються різними ланками 
нафтогазовидобувного підприємства, мають від-
повідати встановленим єдиним формам, вимогам 
автоматизованих систем управління, виконувати-
ся згідно методичних вказівок.

Документи, отримані при розробці (дорозвід-
ці) родовищ нафти і газу та експлуатації сверд-
ловин, надаються науково-дослідним та іншим 
організаціям, які за відповідними договорами 
складають проектні технологічні документи на 
розробку цих родовищ.

Виведення родовища з розробки – це припи-
нення діяльності з видобутку вуглеводнів та усіх 
пов’язаних з цим робіт. Родовище може бути ви-
ведене з розробки:

– якщо межі родовища співпадають з терито-
рією, де передбачається створення зони рекре-
аційного-оздоровчого значення (заповідники, 
заказники, пам’ятки природи, лікувально-оздо-
ровчі заклади, тощо), а подальша розробка його 
негативно вплине на стан створюваних зон;

– якщо планується забудова території родо-
вища або використання її в інших цілях пови-
нно відповідати Кодексу україни „Про надра” та 
Порядку погодження забудови таких територій;

– якщо існує загроза виникнення негативних 
екологічних наслідків від подальшої розробки 
родовища;

– у випадку неможливості або недоцільності 
подальшої експлуатації родовища з технологіч-
них, техніко-економічних, екологічних або тех-
ногенних причин (тимчасово).

– якщо виникла загроза життю та здоров’ю 
людей, які працюють або проживають у зоні не-
гативного впливу, створеного внаслідок розроб-
ки родовища.

Якщо виведення родовища з розробки може 
викликати негативні екологічні наслідки або за-
грозу життю чи здоров’ю людей, воно не може 
бути виведене з розробки до повної ліквідації об-
ставин, що можуть викликати вказані наслідки.

Рішення про необхідність та можливість ви-
ведення з промислової розробки родовища або 
його експлуатаційного об’єкта має право при-
ймати користувач надрами за результатами ви-
конання геолого-економічної оцінки (ГЕО) та 
складання проектного технологічного документа 
на виведення родовища з розробки.

Для виведення родовища з розробки користу-
вач надрами повинен: 

– виконати геолого-економічну оцінку запасів 
експлуатаційного об’єкта або родовища, що має 

виводиться з розробки. ГЕО повинно виконува-
тись відповідно до «інструкції про зміст, оформ-
лення та порядок подання в ДКЗ україни матері-
алів геолого-економічної оцінки родовищ нафти 
і газу» (наказ Державної комісії україни по запа-
сах корисних копалин від 10.07.1998 № 46, зареє-
стровано в Міністерстві юстиції україни 24 лип-
ня 1998 р. за № 475/2915);

– надати оцінку впливу на навколишнє при-
родне середовище можливих наслідків під час 
виведення з розробки об’єкта або родовища, що, 
повинна містити дані щодо прогнозованих еко-
логічних наслідків або створення загрози життю 
та здоров’ю людей, тощо;

– скласти проектний технологічний документ 
на виведення родовища з розробки6.

Дозвіл на виведення родовища з розробки або 
вмотивовану відмову надає головний орган у сис-
темі центральних органів виконавчої влади у па-
ливно-енергетичному комплексі, за результатами 
розгляду ЦКР. Вимоги щодо переліку, обсягів та 
порядку проведення окремих робіт, пов’язаних 
із процесом виведення експлуатаційного об’єкта 
або родовища з розробки, а саме: проектні ро-
боти, ліквідація (консервація) гірничих споруд 
(у т. ч. свердловин) та технічних комунікацій, 
рекультивація земель родовища та прилеглих 
до нього територій повинні бути встановлені 
згідно з чинним законодавством. Роботи з лікві-
дації або консервації експлуатаційних об’єктів 
повинні відбуватись у межах ліцензійної ділян-
ки або гірничого відводу, що надаються згідно з 
чинним положенням про надання гірничих від-
водів. Погодження ліквідації окремих об’єктів 
облаштування родовища здійснюється у вста-
новленому порядку. Обсяги та терміни виведен-
ня з розробки об’єкта експлуатації або родовища 
повинні визначатись у проекті на виведення з 
розробки. Користувач надрами несе повну відпо-
відальність за всі роботи, пов’язані з виведенням 
з розробки родовища до повного їх завершення. 
Під час тимчасового виведення родовища з роз-
робки користувач надрами повинен виконати ро-
боти з консервації технологічних споруд (у т.ч. 
свердловин), облаштування родовища або екс-
плуатаційного об’єкта. Під час консервації родо-
вища або експлуатаційних об’єктів розробки на 
визначений строк експлуатаційні та свердловини 
іншого призначення, наземні споруди та підзем-
не обладнання повинні бути приведені до стану, 
придатного для відновлення їхньої експлуатації.

Тимчасове виведення родовища з розробки 
повинно передбачати такі заходи: для кожної 
свердловини, що підлягає консервації, органі-
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зацією, на балансі якої вона перебуває, пови-
нен бути складений індивідуальний план робіт, 
що погоджується із спеціально уповноваженим 
органом виконавчої влади з питань державного 
гірничого нагляду та воєнізованими аварійно-ря-
тувальними службами, та затверджується корис-
тувачем надрами.

Підсумовуючи висловлене вище, можна зро-
бити такі висновки:

1. Основним проектним документом на бу-
ріння свердловини є геолого-технічний наряд 
(індивідуальний або типовий), який визначає 
детальний прогноз геологічної характеристики 
розрізу, обов’язковий комплекс геологічних і гео-
фізичних досліджень, технологію буріння, дослі-
джень та якість промивальної (бурової) рідини, 
конструкцію свердловини, інтервали випробову-
вання пластів та перфорації;

2. Первинні документи, які складаються в про-
цесі буріння (добові рапорти по бурінню, колек-
торські книжки, вахтові журнали тощо), до яких 
у хронологічному порядку щоденно вносяться 
відомості про хід буріння, спостереження за про-
мивальною рідиною і нафтогазоводопроявами у 
свердловині, опускання і цементування колон, 
випробовування їх на герметичність, перфора-
цію і результати випробовування, опис кернів, 
зразків порід, що відібрані ґрунтоносіями, шла-
ку, аналізів води, нафти і газу і та ін.

3. Акти на проведення основних операцій при 
бурінні – про закладання свердловини і здаван-
ня точки для буріння; початок і кінець буріння; 

опускання і цементування колон; випробовуван-
ня колони на герметичність; результати випробо-
вування пластів у процесі буріння; перфорацію 
колони; про результати випробовування свердло-
вини;

4. Основні геологічні документи по пробуре-
ній свердловині: буровий журнал, що заповню-
ється щоденно і відображає весь процес буріння 
свердловини (проходка, глибина вибою, винос 
шламу і керна, зміна інструмента, розмір робо-
чого інструмента, якість промивальної рідини, 
витрати часу на окремі операції, спостереження 
за свердловиною і т.д.), каротажні криві, геоло-
гічний розріз свердловини.

5. Класифікація НТД нафто- та газодобувної 
галузі потребує вдосконалення та уніфікації.

1 Положення про стадії геологорозвідувальних робіт 
на тверді корисні копалини / гол. ред. Д. с. Гурський. – 
К.: Комітет україни з питань геології та використання 
надр. – 2000. – 20 с.

2 Збірник укрупнених кошторисних норм на геолого-
розвідувальні роботи (ЗуКН). Розділ 12 : Гірничо роз-
відувальні роботи. – К.: укрДГР, 2003. – 192 с.

3 Там само.
4 Кодекс україни про надра // Відомості Верховної 

Ради. – 1994. – № 36. – 340 с.
5 Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин 

Державного фонду надр : затв. постановою Кабінету 
Міністрів україни № 432 від 5 трав. 1997 р. – К.: ДКЗ 
україни при М-ві екології та природних ресурсів. – 1997.

6 інструкції із застосування Класифікації запасів і 
ресурсів корисних копалин. – К.: ДКЗ та ДГсу україни, 
1997–2005.

В статье проанализированы документы нефте- и газодобывающей отрасли. Освещены основные стадии гео-
логоразведочных работ и рассмотрены документы каждой из них.
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In the paper has been analyzed the documents on the petroleum industry. The basic stages of exploration works have 
been highlighted and documents of every stage have been viewed.
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Нині найпоширенішим видом службових 
зв’язків є відповідні листи. Вони охоплюють ва-
гому частину документообігу установи, підпри-
ємства чи організації (далі – організації), адже 
їх використовують на всіх рівнях діяльності як 
у межах організації (за умови наявності в ній 
структурних підрозділів), так і поза її межами. 
Це зумовлює необхідність ґрунтовного аналізу 
різних видів службових листів, їхньої класифіка-
ції та визначення ролі в сучасному документоо-
бігу.

лист – вид документа, що є засобом обміну 
інформацією між юридичними та приватними 
особами. службовий лист – офіційний документ, 
за допомогою якого здійснюються управлінські 
функції організації, перемовини, налагоджується 
співпраця та інформування юридичних і фізич-
них осіб. Відповідно, з формою службового лис-
та створюються і тексти різного цільового при-
значення і юридичної значущості1.

Текст службового листа повинен бути без-
доганним, адже чітко, зрозуміло, грамотно та 
коректно сформульований, він є запорукою по-
зитивного, успішного вирішення порушеного 
питання. Він є основним реквізитом документа і 
одним із головних ознак для класифікації2.

Розглядаючи класифікацію службових доку-
ментів, слід враховувати їхню тематичну різно-
плановість та характерні особливості. службові 
листи є яскравим прикладом для здійснення кла-
сифікації методом групування чи утворення кла-
сів відповідно до визначених ознак. Однією се-
ред таких ознак є функційна, яка полягає у поділі 
службових листів на такі, що потребують відпо-
віді та на такі, що не вимагають їх. у довіднику 
с. В. Шевчука виокремлюються такі листи:

1) що потребують відповіді: листи-прохання, 
листи-звернення, листи-пропозиції, листи-запи-
ти, листи-вимоги;

2) що не потребують відповіді: листи-поперед-
ження, листи-нагадування, листи-відмови, листи-
повідомлення, листи-підтвердження, листи-роз-
порядження, супровідні та гарантійні листи.

Ще однією ознакою автор довідника визначає 
«за кількістю адресатів»:

1) звичайні листи – надсилаються на адресу 
однієї установи;

2) циркулярні листи – надсилаються низці 
установ;

3) колективні листи – надсилаються на одну 
адресу, але від імені керівників кількох установ3.

Однак, з огляду на плинність часу і уточнен-
ня вимог до документування, це не всі ознаки, за 
якими можна згрупувати службові листи. Тож, 
спробуємо їх проаналізувати.

усім відомо, що службові листи та їхні різ-
новиди є наймасовішою складовою службових 
документів, які часто відносять до довідково-ін-
формаційних. Оскільки вони мають допоміжний 
характер відповідно до організаційно-розпоряд-
чої документації, спонукають до дій або доводять 
інформацію до відома адресата, у них використо-
вують офіційно-діловий стиль викладення тек-
сту, але індивідуальною для кожного, культурою 
ділового мовлення. і, як було зазначено вище, це 
призводить до написання текстів із різним цільо-
вим призначенням, зумовленим потребою у ви-
конанні певної функції документом, що спонукає 
до наукової класифікації ознак службових листів.

увагу привертає пропонована А. Ю. Чуковен-
ком і В. Ф. Янковою таблиця класифікації служ-
бових листів. Автори спочатку поділяють лис-
ти на дві основні групи: службові та особисті. 
службові листи вони класифікують за такими 
ознаками:

1. За видом зв’язку: телеграма, телекс, теле-
фонограма, електронне повідомлення, діловий 
лист, що відправляється по факсу чи пошті.

2. За територіальною ознакою: внутрішні (в 
межах держави) та міжнародні листи.

3. За місцем в інформаційному обміні: ініціа-
тивні листи, листи-відповіді.

4. За завершеністю інформаційного обміну: 
листи, що вимагають відповіді та не потребують 
її.

5. За станом у системі документообігу: вхідні 
та вихідні листи.
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6. За рівнем типізації: типові листи та у до-
вільній формі.

7. За побудовою: прості (розглядають одне пи-
тання) та складні (розглядають декілька питань).

8. За відношенням до дій партнерів: лист-
подяка, лист-привітання, лист-схвалення, лист-
вимога, лист-побажання тощо.

9. За ставленням до повноти та точності ін-
формації: лист-запит, лист-підтвердження, лист-
спростування тощо.

10. За тематикою: листи з питань матеріально-
технічного забезпечення, фінансів, будівництва, 
транспорту, культурного обміну і т.д.

11. За ієрархією управління: листи вищого 
рівня, підвідомчих та сторонніх організацій.

12. За правовим статусом кореспондента: лис-
ти юридичним і фізичним особам, низці органі-
зацій (інформаційні), одній організації, структур-
ному підрозділу, посадовій особі, листи громадян 
(індивідуальні, колективні), парламентські, де-
путатські запити.

13. За кількістю адресатів: лист з однією або з 
кількома адресами.

14. За кількістю листів від одного автора: пер-
винні, повторні листи.

15. За наявністю інформації про адресата: 
листи, що містять відомості про автора та ано-
німні звернення.

Згадані автори публікацій зазначають, що на 
цьому перелік ознак класифікації листів не ви-
черпується окресленими підставами поділу, та 
вказують ще декілька ознак класифікації, напри-
клад: статус відправника і одержувача, терміно-
вість підготовки і виконання, категорія доступу 
до інформації, віднесення до певних поштових 
категорій і розрядів тощо4.

Має місце й інший погляд на класифікаційні 
ознаки службових листів:

1) за обмеженням доступу: звичайні та конфі-
денційні листи;

2) за строком виконання: листи, що викону-
ються в загальноприйняті строки та термінові 
листи;

3) за обсягом: короткі (стислі) – 1-2 пропо-
зиції, середні – до 1 сторінки, просторі – понад 
1 сторінку;

4) за видом інформації: текстові, комбінова-
ні – поєднують у собі фрагменти тексту з табли-
цями, анкетами і графічними зображеннями;

5) за стилем викладу: офіційні, приватні;
6) за комплектністю: листи з додатками і без 

додатків;
7) за композицією: прості і складні – стосу-

ються одного або двох і більше питань;

8) за способом адресування: листи цільового 
призначення і циркулярні – направляються за од-
нією або кількома адресами;

9) за інформаційним приводом для створення: 
ініціативні листи, листи-відповіді;

10) за функціональним призначенням: су-
провідний лист, лист-запрошення, інформа ційні 
та рекламні листи, лист-вибачення, лист-на га-
дування, лист-повідомлення, лист-привітання, 
лист-подяка, лист-відмова, лист-нагадування, га-
рантійний лист, лист-прохання, лист-співчуття, 
лист-запит, лист-заява, лист-доповнення, реко-
мендаційний лист, листи-звернення в різні ін-
станції, комерційні листи (лист-оферта, реклама-
ція)5.

Таке наукове бачення є більш стислим, кон-
кретним та структурованим, що дає змогу краще 
зорієнтуватись у видах та різновидах службо-
вих листів. А це, в свою чергу, полегшує роботу 
над визначенням їхніх класифікаційних ознак. 
Однак, і це ще не останнє бачення щодо правиль-
ного визначення класифікації.

Розглянемо також класифікаційну схему на 
основі розробок М. і. басакова та посібників 
«Методические рекомендации по разработке ин-
струкций по делопроизводству в федеральных 
органах исполнительной власти». Ця схема вра-
ховує такі ознаки:

1) функціональності: листи, що вимагають 
відповіді (лист-запитання, лист-прохання, лист-
звернення, листи-пропозиція тощо) або що не 
по требують її (лист-попередження, лист-нага ду-
вання, лист-запрошення тощо);

2) тематики:
– ділова кореспонденція, що стосується еко-

номічних, правових, фінансових та інших форм 
діяльності організації;

– комерційна кореспонденція – листування 
з питань матеріально-технічного постачання та 
збуту.

3) за адресатом: звичайні та циркулярні листи;
4) за структурою: 
– регламентовані (стандартні) листи – вирішу-

ють типові питання економічно-правових ситуа-
цій, реалізуються у вигляді стандартних синтак-
сичних конструкцій;

– нерегламентовані листи – є авторським тек-
стом, тобто, не мають стандартних синтаксичних 
конструкцій; мають вигляд формально-логічної 
розповіді чи етикетного тексту.

5) за аспектами:
– лист-нагадування – факт нагадування;
– гарантійний лист – забезпечення гарантії, 

тобто лист, що забезпечує виконання викладених 
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у ньому зобов’язань; у ньому адресату, зазвичай, 
гарантується надання оплати або іншого (місця 
роботи, можливості проведення досліджень, ре-
монту тощо);

– лист-підтвердження – вказівка на досягнуту 
ступінь згоди, доконана дія, підтвердження фак-
ту;

– лист-відповідь – має залежний характер від 
ініціативних листів, так як тема його тексту вже 
задана і залишається викласти зміст вирішення 
поставленого в ініціативному листі питання, чи 
то прийняття, чи відмова від пропозиції або ви-
конання прохання;

– інформаційний лист – інформування про 
майбутні або вже проведені заходи;

– лист-запрошення – письмове запрошен-
ня адресату взяти участь в якому-небудь заході. 
листи можуть адресуватися як конкретним осо-
бам, так і установам. у них розкривається харак-
тер заходу, що проводиться, зазначаються строки 
проведення та умови участі в ньому;

– лист-ініціатива – це лист, що вимагає від-
повіді. Значна частина таких листів висловлює 
прохання (пропозицію, запит) до адресата у ви-
рішенні будь-яких питань;

– супровідний лист – містить текст, в якому 
адресат інформує про документи, що додаються 
до листа;

– лист-попередження – містить попередження 
про можливі відповідні дії тощо6.

слід відзначити, що один і той же лист може 
бути як одноаспектним, так і багатоаспектним, 
тобто містити відразу гарантію, підтвердження і 
нагадування.

Аналізуючи викладену вище класифікацію, 
звернемо увагу на нерегламентовані листи, адже 
саме вони створюють ту ситуацію, коли майже не 
щодня виникають нові види службових листів. 
Це, в свою чергу, може слугувати виникненню 
нових класифікаційних ознак, що призводить до 
невизначеності та плутанини в ознаках класифі-
кації видів службових документів. 

М. В. Васильєв і М. Ю. Рогожин пропонують 
класифікувати службові листи за єдиною озна-
кою – залежно від їх змісту. Вони виокремлюють 
тридцять видів службових листів:

1) листи-прохання;
2) листи-повідомлення;
3) листи-запити;
4) листи-заяви;
5) листи-підтвердження;
6) листи-замовлення;
7) листи-пропозиції (оферти);
8) листа-доповнення;

9) листи-рекламації (претензії);
10) інформаційні листи;
11) гарантійні листи;
12) презентаційні листи;
13) листи прямої поштової розсилки (директ-

мейл);
14) стислі письмові повідомлення (повідо-

млення, нагадування і т.д.);
15) супровідні листи;
16) листи-привітання;
17) листи-запрошення;
18) листи-вибачення;
19) листи для висловлення жалю і співчуття;
20) листи з нагоди представлення (при заочно-

му знайомстві);
21) листи з нагоди від’їзду;
22) листи для підтримки контактів і взаємин 

(іміджеві листи);
23) листи-подяки;
24) рекомендаційні листи;
25) міні-листи (листи-шаблони, листи-маят-

ники і т.д.);
26) листи-листівки;
27) листи негативного змісту (листи-відмови, 

письмові повідомлення про звільнення або від-
мову в наданні вакансії, листи з висловленням 
несхвалення або осуду будь-чиїх дій тощо);

28) листи для висловлення відмови від будь-
якої пропозиції;

29) листи для звернення в різні інстанції в 
приватному порядку;

30) листи-резюме7.
Щодо класифікації М. В. Васильєва і 

М. Ю. Ро гожина, можна з упевненістю сказати, 
що вона охоплює всі можливі види службових 
листів, конкретизує їх функційні ознаки. Автори 
класи фікації стисло і конкретно згрупували лис-
ти у різновиди всього лише за однією ознакою, 
але висвітливши та охопивши всі критерії та ас-
пекти класифікації, створення та функціонуван-
ня цього виду документа.

Підсумовуючи вищевикладене, можна з 
упевненістю говорити, що проблема класи-
фікації службових листів існує і є нагальною. 
Прослідковуються розбіжності щодо визначен-
ня класифікаційних ознак службових листів, що 
потребують наукового аналізу, конкретизації та 
створення на основі існуючих класифікацій, ти-
пово-видової класифікації.

1 Корж А. В. Юридичне документування : навч. посіб. 
для студентів вищ. закладів освіти МВс україни / ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН україни. – К., 
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В статье поднята проблема классификации служебных писем. Рассмотрено научное видение группировки 
их по признакам.

Ключевые слова: служебное письмо, переписка, виды писем, классификации, текст служебного письма.

The article highlights the problem of classification of official letters, and views scientific perspectives on grouping 
the letters by features.

Keywords: the official letter, correspondence, types of letters, classifications, the text of the official document.



128

іі. Документознавство: історія, теорія, практика

Дослідження історіографії становлення і роз-
витку діловодства як важливого чинника доку-
ментаційного забезпечення управлінської діяль-
ності належить до актуальних проблем сучасної 
документознавчої галузі. Незважаючи на наяв-
ність різних такого характеру праць, все ж і нині 
є необхідність теоретичного узагальнення знань 
про основні етапи історії становлення і розвитку 
організації роботи з документами як цілісної сис-
теми. Визначення етапів розвитку документаль-
ного забезпечення процесів управління потребує 
чіткого аналізу стану наукової розробки пробле-
ми та її основних засад.

Перед дослідником історіографії питан-
ня еволюції вітчизняного діловодства постає 
необхідність визначення принципу здійснен-
ня історіографічного огляду наявних розвідок. 
історіографічний аналіз наукових праць з історії 
діловодства в україні необхідно подавати під ку-
том її висвітлення у літературі за хронологічним 
принципом. Праці дослідників у розумінні їх як 
історичного джерела подаємо відповідно до істо-
ричних періодів, які вони охоплюють, що дасть 
можливість простежити поступальність еволюції 
документального забезпечення процесів управ-
ління. Це допоможе встановити ступінь вивчен-
ня того чи іншого періоду розвитку вітчизняного 
діловодства і визначити ті періоди, які потребу-
ють детальніших досліджень.

Дослідники історії становлення системи діло-
водства в україні вже подали свою періодизацію 
зародження, становлення і розвитку діловодства: 
це – К. Мітяєв, О. Загорецька, Ю. Палеха та ін.

К. Мітяєв у одній із своїх праць, досліджуючи 
дореволюційний період історії вітчизняного ді-
ловодства, виділив етапи розвитку діловодства 
з точки зору відображення еволюції формування 
та становлення держави. системний підхід його 
до цього питання дав можливість простежити 
організацію діловодства на різних етапах форму-
вання державних владних структур. Точкою від-
ліку у періодизації автора формування системи 
діловодства є період Київської Русі. Дослідник 
виокремив такі періоди: іх–хV ст. – діловодство 

доби від Київської Русі до утворення централі-
зованої Російської держави; XV–XVII ст. – ді-
ловодство Російської централізованої держави; 
XVIII ст. – діловодство Російської імперії; перша 
половина хіх ст. – діловодство часу формуван-
ня капіталістичних відносин; друга половина 
хіх – початок хх ст. – діловодство доби розви-
тку промислового капіталізму Російської імперії. 
Цінним у дослідженнях К. Мітяєва є те, що в них 
при висвітленні умов життя суспільства певного 
часу, подано нормативну базу ведення діловод-
ства, охарактеризовано особливості його орга-
нізації, документостворення, облік документів 
та їхню систематизацію. К. Мітяєв у своїх дослі-
дженнях ґрунтовно описав усі складові організа-
ції ведення діловодства1.

історію виникнення діловодства в україні до-
сліджувала Г. М. Красніцька. у своїй праці вона 
висвітлила етапи розвитку діловодства від його 
зародження у Київській Русі до проблем сучас-
ного діловодства в україні. Дослідниця разом з 
іншими науковцями розглянула зародження діло-
водних процесів саме з давньоруського періоду2.

Питанню історії документування присвячено 
працю Ю. Палехи і Н. леміш, у якій описано та 
проаналізовано первісні форми фіксації інфор-
мації ще на етапі їх зародження. Цінною части-
ною цього дослідження є відображення світо-
вого досвіду організації створення документів у 
стародавньому Єгипті, Греції, Римі. Пропонуючи 
свою періодизацію еволюції діловодства, дослід-
ники орієнтуються на основні періоди історії 
україни. Таким чином, вітчизняну історію ді-
ловодства у праці подано з часів Київської Русі: 
х–хіV ст. – період, який поділяється на етапи 
розвитку діловодства в Давньоруській держа-
ві доби литовської експансії, часів панування 
Речі Посполитої; хV–хіх ст. – період, у якому 
автори значну увагу присвятили організації ді-
ловодства в адміністративних структурах козаць-
кої доби, розкриттю особливостей оформлення 
документів у Російських імперських установах 
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українських територій та в духовних консисторі-
ях; хх–ххі ст. – розкрито ведення діловодства 
в апараті українських урядів часів визвольних 
змагань, особливості становлення діловодства в 
радянську епоху, документаційне забезпечення 
управління в установах незалежної україни3.

Дослідження питання періодизації еволюції 
документального забезпечення процесів управ-
ління в україні є важливим для сучасної доку-
ментознавчої галузі у розумінні її як напряму іс-
торичної науки.

у хіV ст. вітчизняне діловодство як окрема 
галузь знань про документ ще не було сформо-
ване. Дослідження діловодних процесів у період 
литовсько-польського панування на українських 
землях потрібно проводити у розрізі розкриття 
історичних подій та устрою державної влади у ті 
часи. Останнім часом спостерігається тенденція 
зростання уваги науковців до вивчення давньої 
історії діловодства в україні. Не є винятком й пе-
ріод історії діловодства у хі–хVіі ст. Джерелом 
інформації про організацію документування у 
литовсько-польській державі, характерні види 
документів, особливості їх архівного зберіган-
ня є в першу чергу праці історичного характеру, 
хроніки, різні описи, законодавчі, нормативно-
правові документи тощо. Окремий блок джерел 
становлять давньоруські літописи. Прикладом 
цього є різного характеру документи, внесені 
до літописного зведення першої чверті хV ст. 
(іпатіївського літопису), в яких викладалися різ-
номанітні привілеї і пожалування, вказувалися 
законні права на отримання спадку, походження 
міщан тощо. Ці найбільш поширені документи 
можна віднести до категорії офіційних публічно-
правових документів XV ст.4.

Важливим джерелом для вивчення організації 
документування діяльності центральних органів 
управління та судочинства у канцеляріях – важ-
ливих адміністративних установах Великого 
князівства литовського – є литовський літопис. 
Останній містить інформацію про походжен-
ня книг, у яких робилися записи про основний 
зміст вихідної документації. Назви цих реєстра-
ційних книг походять від терміну латинського 
походження – «метрика» (вживаними також є 
синоніми цього слова – «реєстри», «регістри»). 
існування цієї форми організації роботи з доку-
ментами було важливим для подальшого розви-
тку діловодної документації, оскільки саме ме-
тричні книги стали основою для появи актових 
книг5.

у другій половині хіх ст. зростає інтерес на-
уковців до вивчення історії та опису актової до-

кументації, розширюється джерельна база, що 
дало можливість вивчати книги і акти литовської 
метрики. суттєвий внесок у дослідження науко-
вої теми зробили с. Пташицький, О. левицький, 
О. лазаревський. Зокрема, детальний опис доку-
ментів литовської державної канцелярії з кінця 
хV до 1794 р. зробив с. Пташицький: розділив 
зібрання актів на групи документів приватно-
правового і публічного характеру, і в кожній з них 
дав детальний інвентарний опис книг і актів, що 
складають метрику. В описі книг заслуговують на 
увагу вказані дослідником графи, які ілюструють 
принцип рубрикації у діловодстві. Вони включа-
ють загальний зміст перерахованих усіх книг ме-
трики, за які роки знаходяться акти у кожній кни-
зі і загальну кількість аркушів. Вивчаючи склад 
литовської метрики, метричні справи автор поді-
лив на такі розділи: книги записів, судові справи, 
справи публічні, переписи, виписки, справи за 
печаткою, книги «непременного совета» і спра-
ви «новейшаго производства», інвентарі (кни-
ги регістрів), нові книги, давні акти, родоводи, 
карти, плани. Додаткове подання ним коротко-
го змісту до актів, які зберігаються окремо, від-
криває можливість дослідникам, проглянувши 
його, зробити додаткову класифікацію актів та 
актових книг. Не можна не оцінити важливість 
у його праці використаних оригінальних русько-
польських термінів (наприклад «грод», «глейт», 
«баниція»), вживання скорочень перших слів 
назв метричних книг (наприклад: «Зап.» – книги 
записів, «суд.» – книги судових справ та ін.), які 
дають широке поле для дослідників лінгвістич-
ної складової практичного діловодства. Окрім 
цього, у вказаному творі описано організацію ро-
боти з документами у королівській (великокня-
зівській) канцелярії, подано склад її працівників 
(писарі, дяки та ін.), структуру, керівні органи, 
які представляли канцлер і віце-канцлер6. Акти 
литовської метрики також зібрав Ф. леонтович7.

Поширення практики запису актів до книг 
спричинило появу так званого актового діловод-
ства. Для вдосконалення його ведення було за-
проваджено системи судів, які мали певну спеці-
алізацію залежно від сфери звернень населення. 
Згідно з литовськими статутами (1529 р., 1566 р., 
1588 р.), що були «кодексами феодального пра-
ва» литовської держави хVі ст., передбачалося 
ведення актового діловодства за системою різних 
судів на місцях8.

у праці О. левицького «Нарис внутрішньої іс-
торії Малоросії у другій половині хVіі століття» 
подано характеристику функціонального призна-
чення актових книг, які на думку автора з’явилися 
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на території Західної україни у другій половині 
хіV ст.9 Як професійний архівіст і археограф, 
дослідник звернув увагу на систему судоустрою 
в Гетьманщині. Зокрема, він чи не вперше кла-
сифікував міські актові книги лівобережжя, що 
може стати зразком для проведення порівняль-
ної характеристики класифікації актів з іншими 
регіонами україни і створення загальної класи-
фікаційної схеми10. До історії магістратських 
судів на лівобережній україні зверталися також 
О. лазаревський та Д. Міллер11.

Наукова проблема зародження та розвитку 
актового діловодства вивчалася також в останні 
десятиріччя хх ст. Тоді Н. П. Ковальський сфор-
мував документальну археографічну джерельну 
базу з історії україни XVI – першої половини 
XVII ст., зокрема історії Острожчини. у працях 
джерелознавчого характеру вчений вказав на до-
кументи з історії Острога і охарактеризував їх. 
у них подано публікації інвентарів 1571 р. (з 
частковим переказом тексту цього документа) та 
1622 p., також фрагмент інвентаря 1654 p. (кни-
ги регістрів), приклад магдебурзького привілею 
Острогу, юрамент (присяга) про сплату подимно-
го податку з Острога у 1635 р., акти Острозького 
фарного костелу12.

Про діловодство литовсько-польського пері-
оду містять інформацію архівні джерела поль-
ського походження. Ю. Мицик, описуючи по-
дії на українських землях у другій половині 
хVіі ст., подав приклад грамоти князя литов-
ського Олександра з рекомендаціями киянам 
щодо колективних господарських питань, обсягу 
митного податку тощо. Цей документ був одним 
з видів розпорядчої документації, яка велася у 
великокнязівській канцелярії13.

із здобуттям україною незалежності історич-
не документознавство стає окремим напрямом 
дослідження у документознавчій галузі, який 
розвивають Н. леміш, Ю. Палеха, В. бездрабко 
та ін. Особливо слід відзначити дослідження 
О. Купчинського, який проаналізував докумен-
тальну спадщину Галицько-Волинського князів-
ства (хііі – першої половини хіV cт.). По-перше, 
вчений подав трактування поняття «акт» як 
«писемному запису, що вказує на приватну або 
урядову (державну) чинність загальносуспіль-
ного значення, який створений за відповідною 
формою, стосовно своєї епохи і місця видачі, за-
свідчений та стверджує чи встановлює певний 
правовий стан або служить також для виконан-
ня тих чи інших чинів чи уповноважень»14. Він 
також оприлюднив приклади грамот (оригіналь-
них документів князівства), які становлять гру-

пу розпорядчих документів: дарчі, купчі та інші 
грамоти, і актові матеріали загалом. На цьому 
характеристику різновидів документів дослід-
ник не закінчив, окрему групу документів осо-
бистого (приватного) характеру, на його думку, 
становлять правові документи, пов’язані із спра-
вами спадковості (заповіти), купівлі-продажу та 
ін. Окрім документів внутрішнього значення для 
князівства, автор описав і подав оригінали офі-
ційних листів, написаних латинською мовою, яка 
вважалася основною у офіційному діловодстві 
при зовнішніх контактах із Західною Європою. 
Цінним у науковому доробку О. Купчинського 
є його оцінка документів епохи актового діло-
водства щодо організації тексту і його функціо-
нальності, висновки про появу у хіV ст. певним 
чином сталої структури документа (мова йде про 
появу перших формулярів документів), власних 
особливостей формування тексту документа, що 
не обходилося без впливу документальної тради-
ції західних країн15.

Нині до наукових інтересів дослідників нале-
жить вивчення актової документації з точки зору 
її мовних особливостей. Прикладом може слу-
гувати праця Н. Яковенко, у якій звернуто увагу 
на мовні аспекти ведення актового діловодства: 
документи у Галичині писалися латинською і 
польською мовами, на Правобережжі – україн-
ською, на лівобережжі – «руською». Враховуючи 
факт перебування українських земель під владою 
різних держав, такий стан речей є зрозумілим і 
свідчить про те, що актові книги велися різними 
мовами16.

історіографічний аналіз проблеми досліджен-
ня актового діловодства і вітчизняної історії ді-
ловодства загалом дає можливість скласти певне 
уявлення про тенденції розвитку діловодних про-
цесів у хіV–хVіі ст.: незважаючи на наявність 
окремих праць історичного та державотворчого 
характеру з даної проблеми, вона потребує по-
дальшого вивчення.

Ґрунтовне і детальне дослідження ділової 
документації, що створювалася у центральних 
органах управління та судочинства на території 
Гетьманщини у кінці XVII–XVIII ст., здійснила 
л. Дубровіна. На сторінках збірника, підготовле-
ного з її участю, подано ілюстративні зразки тек-
стів офіційної службової документації з питань 
державного і суспільного життя, які підготовлені 
в канцеляріях Гетьманщини. Цінними у цій праці 
є дослідження мовностилістичних особливостей 
складання актової документації, а також здійсне-
на класифікація актів за жанрово-тематичним 
принципом17.
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Важливу інформацію про початок зако-
нодавчого регулювання системи організа-
ції управління і діловодства містить стаття 
Є. Ємишевої. Остання вивчила важливий нор-
мативний документ періоду колегіального діло-
водства «Генеральному регламенту», виданий у 
1720 році. Дослідниця проаналізувала основні 
вимоги до складання службових документів, 
процес уніфікації офіційних бланків документів, 
розробку і впровадження формулярів та органі-
зацію їхнього збереження18.

Процес реформування діловодства розпочався 
на початку хіх ст., що стало підґрунтям для його 
подальшого розвитку. Про це йдеться у публіка-
ції та навчальному виданні М. ілюшенка з історії 
діловодства в Російській імперії. Тут охаракте-
ризовано періоди діяльності державного апарату 
та прийняття рішень на урядовому рівні з питань 
документування та обробки документів19.

М. Молчанов у монографії «Дипломатия 
Петра і» звернув увагу на деякі елементи доку-
ментообігу у тогочасній управлінській системі. 
Цінною у ній є його характеристика системи реє-
страції документів, а саме – опис порядку запро-
вадження реєстраційних журналів. Згідно з його 
дослідженням на той час діючою була система 
довідкового апарату, яка передбачала ведення 
окремих журналів для реєстрації вхідних і ви-
хідних документів. Дослідник відобразив також 
правила групування справ в архівах, за якими 
комплектація документів здійснювалася за зміс-
товним та географічним принципом20.

історичний аналіз еволюції діловодства 
здійснено у монографії В. Шандри, в якій роз-
крито діяльність канцелярій Київського та 
Малоросійського генерал-губернаторств – орга-
нів управління на території україни у хіх ст.21

Особливу увагу управлінській документа-
ції хіх ст. приділив б. литвак. Найвідомішим 
і найгрунтовнішим його дослідженням є праця 
«Очерки источниковедения массовой докумен-
тации XIX – начала хх в.». Дослідник звернув 
свою увагу на управлінську інфраструктуру як 
чинник впливу на створення документів. Це дає 
можливість глибше зрозуміти традиції розвитку 
процесу створення управлінських документів. 
учений зосередився не лише на нормативних 
актах, які регулюють організацію роботи з до-
кументами, а й на історії діяльності установ, які 
впроваджують на практиці положення та вимоги, 
прописані в цих актах22.

Н. леміш у дисертаційному дослідженні 
впер ше проаналізувала організацію ведення ді-
ло водства в губернських адміністративних уста-

новах першої половини хіх ст. на прикладі 
Чер ні гівської губернії як складової адміністра-
тивно-територіальної одиниці Малоросійського 
гене рал-губернаторства. Автор визначила функ-
ції адмі ністративних установ, характерні лише 
для цього регіону. у своїй діяльності вони керу-
валися нормативно-правовими актами загально-
імперського значення і настановами, розробле-
ними для практичної роботи на території 
Чер ні гівської губернії. Останнє свідчить про те, 
що орга нізація документообігу у тому чи іншому 
регіоні україни у першій половині хіх ст. відбу-
валася шляхом розробки місцевих нормативних 
доку ментів на основі документів вищих органів 
влади23.

Ретельний аналіз історії діловодства у хіх ст. 
провела у статтях В. бездрабко. Формування 
діловодства за часів перебування українських 
земель у складі Російської імперії дослідниця 
розглядає з точки зору трансформації ведення ді-
ловодства як дотичного процесу до становлення 
документознавства24. Вагомий внесок у розкрит-
тя процесу організації роботи з документами у 
державних органах влади, і, в той же час, дослі-
дження загалом теми історії діловодства в україні 
у період з кінця хVііі – початку хх ст. зробили 
також л. Шепельов25, А. сокова26, М. ларин27, 
А. Конькова28, л. Вялова29. Зокрема, Т. Гаращук 
у дисертації виклала результати дослідження ве-
дення діловодства у дворянських депутатських 
зібраннях кінця хVііі – початку хх ст. Нею 
розкрито структуру, функції зазначеного колегі-
ального органу управління, а також досліджено 
основні групи управлінської документації та ор-
ганізацію роботи з ними. у поетапності роботи з 
документами дослідниця виділила роботу з вхід-
ними документами розпорядчого характеру, яка 
вимагала особливої ретельності30.

Розпочалося дослідження історії діловодства 
хх ст. Воно пов’язано із становлення радянсько-
го періоду розвитку діловодних процесів в уРсР. 
Нормативне та науково-методичне забезпечен-
ня організації діловодства в україні з 1918 до 
1934 рр. проаналізовано у праці Н. Костинської31. 
Організації роботи з документами, яку забезпе-
чували діловодні служби Державного сенату у 
гетьманській державі у 1918 р. присвячено стат-
тю О. Загорецької32.

у 40-х роках хх ст. в україні створено перші 
праці з теорії діловодства. у документознавчій 
науці робляться спроби виділити документоз-
навство як окрему галузь знань, самостійну на-
укову дисципліну, об’єктом вивчення якої були 
документи, які створюються заради виконання 
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їх основної ролі – оперативне виконня функцій. 
Провідне місце у цьому належало К. Г. Мітяєву, 
який, досліджуючи історію діловодства, дав 
характеристику видам документів різних істо-
ричних періодів33. Окрім того, К. Г. Мітяєв роз-
крив специфіку різних типів діловодства, по-
казав взаємозв’язок діловодства з відповідними 
системами побудови державного апарату, вза-
ємозумовленість розвитку діловодства і архівної 
справи та загалом системно виклав історію діло-
водства у сРсР34.

Важливим етапом ведення діловодства в 
установах є правила систематизації документів. 
саме цій частині діловодних процесів присвя-
чено публікації В. Автократова «Теоретические 
проблемы отечественного архивоведения»35 та 
л. Дубровіної «Архівознавство»36. Дослідники, 
в контексті правил постановки архівної части-
ни діловодства в установах, висвітлили питання 
структури управління діловодством у 30–40-х рр. 
хх ст. Вказані автори, окрім рекомендацій щодо 
порядку формування документів у справи, ви-
клали вимоги щодо порядку відбору та знищення 
документів, термін зберігання яких закінчився.

Джерельну базу для дослідження радянського 
періоду розвитку діловодства становлять норма-
тивні документи державного значення: постано-
ви, положення, інструкції, правила про архівну 
справу та діловодство в сРсР37.

Важливу роль у створенні методологічних 
засад діловодства, виробленні методики дослі-
джень діловодних процесів відіграли наукові до-
робки Я. З. лившиця і В. А. Цикулина38.

у другій половин хх ст. не припиняються 
дослідження організації поточного діловодства 
в установах та запровадження його прогресив-
них і ефективних форм. у 60–70-ті роки питан-
ня щодо вдосконалення організації діловодства 
намагалися розв’язати с. Малкієль і А. сахно39, 
М. савченко40, М. Місерман і М. савченко41, 
Г. Рубан42, і. Потапенко43, Д. Цибулькін 44 та ін.

Водночас із питаннями організації роботи з 
документами у працях відомих радянських до-
слідників ставилися проблеми систематизації 
документів, формування справ. Низку напрацю-
вань у цьому напрямку зробили З. бондаренко45, 
О. Гомонов46, В. Герасименко47, М. Козлов48, 
і. суботін49, Т. сусло50.

Тривали дослідження результатів впрова-
дження Єдиної держаної системи діловодства, 
яка була розроблена та реалізована з 1965 р. і 
запроваджена в дію наказом Головархіву сРсР 
у 1988 р., авторами яких були О. Гомонов51, 
З. бондаренко52, В. бездрабко53.

70–80-ті роки хх ст. стали періодом актив-
ної підготовки і прийняття низки загальносо-
юзних та галузевих стандартів: ГОсТ 6.38-72 
«система организационно-распорядительной 
документации. Основные положения»54, ГОсТ 
6.39 «система организационно-распорядитель-
ной документации. Формуляр-образец»55 та ін. 
Все це відбувалося на основі розробленої ЄДсД, 
яка створила підґрунтя для розроблення та впро-
вадження уніфікованих систем документації, 
єдиної системи класифікації й кодування техні-
ко-економічної інформації тощо. у зв’язку з цим 
постає проблема розроблення галузевих систем 
документування. Основні напрями створення од-
нієї з таких систем документування розглянуто у 
праці с. Тюльпанова56.

Водночас із вивченням питань уніфікації і 
стандартизації у сфері діловодства у працях цьо-
го часу широко ставилися питання у галузі екс-
пертизи цінності документів, систематизації і 
розвиту документознавства, організації процесів 
роботи з документальними ресурсами у діловод-
стві. Низку спостережень у цій сфері зроблено у 
працях А. сокової57, В. банасюкевича58 та ін.

у 70-х роках хх ст. виникла необхідність 
дослідження питання документаційного за-
безпечення діяльності органів управління, а 
саме – виконкомів різних рівнів, що було зумов-
лене створенням нових управлінських органів 
на місцях. Вперше це питання ґрунтовно роз-
глянув А. Малітіков59. Потім М. ліхачов видав 
«Рекомендации по совершенствованию дело-
производства в исполкомах местных советов де-
путатов трудящихся» у 1974 році60. Пізніше по-
бачила світ і праця В. Автократова про правила 
складення інструкцій з діловодства у виконкомах 
місцевих рад депутатів61.

Наприкінці 1980-х років в уРсР з’являється 
література науково-довідкового та навчального 
характеру з організації діловодства та науково-
популярні публікації з питань організації роботи 
з документами. Таким чином, у радянський пе-
ріод була сформована система документаційного 
забезпечення управління та власна нормативна і 
науково-методичну база62.

Наприкінці хх – на початку ххі ст. розпочав-
ся новий період у вивченні історії діловодства, 
пов’язаний з розбудовою незалежної української 
держави та появою необхідності створення нової 
власної нормативної та законодавчої бази у цій 
сфері діловодства.

Комплексному дослідженню історії розвитку 
нормативного та науково-методичного забезпе-
чення організації діловодства в україні присвя-
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чено працю О. Загорецької. у ній проаналізовано 
фактори впливу на еволюцію діловодства про-
тягом історії його становлення, а також подано 
схему її періодизації. Важливим висновком до-
слідниці є визначення провідної ролі норматив-
но-правового та науково-методичного забезпе-
чення в організації діловодства в україні у другій 
половині хх – на початку ххі ст.63

Отже, на підставі аналізу історіографії про-
блеми дослідження вітчизняної історії діловод-
ства можна отримати певне уявлення про тен-
денції розвитку системи діловодства в україні і 
зробити висновок, що потребує подальшого до-
слідження. Необхідно детальніше вивчити осно-
вні засади і ознаки процесів документування та 
організації роботи з документами у різні істо-
ричні періоди. Найбільш дослідженим є період 
становлення діловодства у Російській імперії та 
сРсР. Детальнішого вивчення потребує давньо-
руський та польсько-литовський період розвитку 
діловодства в україні. удосконалення сучасного 
діловодства в україні має базуватися на історич-
ному досвіді формування цієї сфери з врахуван-
ням наявних нових реальностей, зокрема техніч-
ного прогресу.
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Виходячи з того, що одним із напрямів до-
сліджень історичного документознавства є ви-
явлення закономірностей історичного розвитку 
й функціонування документів, аналіз техноло-
гії роботи із службовими документами (тобто 
опрацювання питань теорії документа), вивчен-
ня першоджерел документознавства є й досі на 
часі. серед них чільне місце посідають «азбуки-
прописи для писцов», «формулярники», «пись-
мовники», «титулярники», «письмоводители», 
«секретари-письмоводители», «всеобщие секре-
тари», «руководства», «кабинетные секретари», 
«всеобщие стряпчие», «канцелярские самоучи-
тели», в яких зафіксовані правила, норми, реко-
мендації, що регламентували та регулювали різні 
способи роботи з документами. Прикладом та-
ких регламентаційних форм початку хіх ст. були 
«письмовники», «руководства», «самоучители»1 
саме їх появу пов’язують із початком виокрем-
лення теоретичних знань про документ від діло-
водної практики. 

Автор цієї статті розкриває значення розвідки 
Ф. Русанова – студії документознавчої тематики 
першої половини хіх ст. – та її вплив на подаль-
ший розвиток науки про документ.

уже написано чимало наукових праць, присвя-
чених питанням аналізу першоджерел докумен-
тознавства: історії документа, діловодства, а від-
так й історичного документознавства. Відомим 
є підхід В. Н. Автократова, В. Д. банасюкевич, 
А. М. сокової до визначення документознавства 
як історичної дисципліни. Вони запропонува-
ли розглядати документознавство як науку, що 
виникла в результаті розвитку теорії та практи-
ки діловодства2. Власний погляд на джерельну 
базу формування науки про документ висловив 
М. Т. лихачов: вона своїми витоками сягає тео-
рії діловодства і розглядає проблеми визначення 
ролі та місця діловодства в апараті управління, 
функції документів в управлінській діяльнос-
ті тощо3. історії формування документознав-
ства в Російській імперії присвятила працю 
В. В. бездрабко4. Дослідниця цілком слушно на-
голосила на важливості розгляду «історико-гене-

тичних студій для розуміння змісту класичного 
документознавства…, що допоможе захистити та 
вберегти її дисциплінарну самість»5. серед пер-
ших фахових праць, у яких «узагальнювалися ре-
зультати практичного діловодства, розроблялися 
початки його теорії», вона називала і проаналізу-
вала працю В. М. Вельдбрехта6.

сучасні російські документознавці – 
А. Ю. Конь кова, Т. В. Кузнєцова та В. Ф. Янкова 
також торкалися питання джерел формування 
доку ментознавчої науки. Вони дослідили вплив 
«письмовников» на розвиток документної прак-
тики, формування підвалин уніфікації докумен-
тів, створення умов для її удосконалення7.

у поле наших попередніх документознавчих 
досліджень уже потрапляли давні пам’ятки укра-
їнського походження8. Вивчення побутування та-
ких джерел допомагають у відшуканні початків 
уніфікації форм документів, а також у визначенні 
їхньої ролі у становленні діловодства від найдав-
ніших часів.

Появу спеціалістів, що узагальнювали прак-
тику діловодства і намагалися розробляти її те-
орію, пов’язують із початком хіх ст. – часом 
усвідомлення важливості правильної організації 
діловодних процесів. серед таких «перших те-
оретиків» більшість науковців називають пріз-
вища М. л. Магницького9, М. В. Варадінова10 
та В. М. Вельдбрехта11, і, на жаль, не згадують 
ім’я протоколіста Зарайскої дворянської опіки 
Федора Русанова та його працю «Канцелярский 
самоучитель, или краткое руководство к позна-
нию делопроизводства присутственных мест, с 
прибавлением форм переписки и канцелярских 
документов» (1839)12. Про затребуваність та ви-
сокий науковий рівень його розвідки свідчить 
схвальна рецензія на неї, вміщена на сторінках 
відомого тоді науково-літературного та політич-
ного журналу «Отечественные записки»: «Книга 
очень – дельная, очень – полезная, особенно для 
молодых людей, вступающих в гражданскую 
службу и незнакомых с ее формами, книга, на-
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писана умно, отчетливо и без претензий […]. 
следовательно, многие скажут спасибо автору 
ее»13. Ф. Русанов не без іронії пояснював назву 
своєї праці: «Название самоучитель, кажется, 
ясно показывает, что ученик может быть сам 
для себя и учитель, то есть учиться без учите-
лей; так стало быть книга самоучитель есть учи-
тель! Как это хорошо и дешево!... Вечная память 
тому, кто первый выдумал самоучители!»14. Мету 
створення свого «самоучителя» він зазначив 
у «Предуведомлении»: «…составлена для тех 
собственно канцелярских служителей, которые 
вступя в гражданскую службу, начинают только 
учиться делопроизводству, и часто встречают в 
этом затруднение»15.

Його розвідка має чітку структуру, підпоряд-
ковану меті її створення: навчити молодих канце-
ляристів працювати з документами – від навичок 
складання окремих видів документів, організації 
роботи з ними в реєстраційних формах «исхо-
дящих бумаг», до порядку передавання справ в 
архів16. Тобто, нею висвітлювалися питання від 
подачі визначення різних видів управлінських 
документів, особливостей їхнього створення, ви-
користання до аналізу роботи з ними в установі. 
схематично «Канцелярский самоучитель» скла-
дається з двох частин: теоретичної (з практични-
ми порадами канцеляристам-початківцям) і суто 
практичної.

у першій її частині Ф. Русановим викладено 
початки теорії діловодства як фундаментальної 
основи для роботи з управлінськими докумен-
тами, узагальнено правила організації доку-
ментообігу (розділ і–VI). Виходячи з методів та 
способів, що їх застосовував автор при подачі 
діловодної інформації, він визначив діловодство 
як певну науку, хоча конкретної назви їй не дав: 
називав «образование в науках», тим самим за-
раховуючи до них «делопроизводство», ставлячи 
знання з діловодства поряд із логікою та словес-
ністю17.

Ф. Русанов хоч і не визначив (теоретично не 
обґрунтував) поняття «діловодство», однак ши-
роко проаналізував його зміст: визначив схему 
документообігу, дав різні види документів, пока-
зав, «каким образом составляются бумаги и какое 
между ними различие»18. Дослідник не тільки те-
оретично обґрунтовував технологічний процес 
створення та організації роботи з документами, 
а й звернув увагу на важливість мовного оформ-
лення документа – його «содержания», «дабы 
не дать повода к вопросам и недоразумениям, 
и не замедлить тем исполнения»19. Такий під-
хід розкриття питань діловодства ставить його 

працю в один ряд з «Кратким руководством…» 
(1835 р.) М. л. Магницього, у якій широко ар-
гументовано необхідність оволодіння «деловым 
и государственным слогом» чиновниками, котрі 
вступають на державну службу20. усі письмові 
та усні зносини у ланках державного управління 
М. л. Магницький визначив предметом ділової 
словесності, а до предмету державної словес-
ності відніс безпосередньо мову документів, що 
виходять від головної державної особи імперії21. 
На незнання правил ділової мови та негативні 
наслідки від цього у подальшому наголошував 
Ф. Русанов, зазначаючи, що «вместо того, чтобы 
изложить какое-либо требование в нескольких 
строках, пишется целая тетрадь, так что и не ско-
ро доберешься, в чем дело»22.

Незважаючи на розгорнуті теоретичні пояс-
нення, дослідження Ф. Русанова має ще й прак-
тичний характер, адже автор спробував у другій 
(умовній – авт.) частині уніфікувати технологіч-
ний процес створення документів та організації 
роботи з ними – «порядок делопроизводства»: 
«Внимательный канцелярский служитель… до-
лжен замечать порядок делопроизводства и ста-
раться находить, почему это делается так, а это 
иначе, и сам собою приучаться к делопроизвод-
ству»23. Він все ж таки більше схилявся до дум-
ки, що, крім оволодіння теоретичними знаннями, 
«учиться делопроизводству» потрібно «само-
учкою», тобто набуваючи практичних навичок, 
а саме: «… читать всякого рода производящие 
дела, а еще лучше их решения, вникать в их сущ-
ность, разбирать подробно все обстоятельства, 
обсуживать каждый предмет и определять, по-
чему это делалось так, а это иначе; разбирать с 
чего каждое дело началось, какой в оном главный 
предмет, как оно производилось, почему перехо-
дило из одного места в другое, и так далее»24 .

Організація роботи з документами автор до-
кладно висвітлив, починаючи з сьомого розділу:

Глава VII. О вступлении дел.
Глава VIIі. О движении дел в канцелярии.
Глава іх. О выписках и докладных записках.
Глава х. О движении дел в присутствии и ре-

шениях.
Він подав методику створення документів та 

організацію роботи з ними для молодих канце-
ляристів:

–  «начальные занятия» – ознайомлення з під-
готовкою «исходящих бумаг»;

–  робота з реєстраційними формами;
–  створення документів за зразками;
–  «собственное сочинение бумаг»;
–  «чтение законов»25.



138

іі. Документознавство: історія, теорія, практика

слід особливо відзначити те, що Ф. Русанов 
не просто проаналізував видовий склад докумен-
тів установи, а й узагальнив, визначив спільне в 
їх структурі, порядку організації роботи з ними, 
надав максимум порад щодо створення самих до-
кументів, грамотного заповнення реєстраційних 
форм, тобто підводив окремі випадки практики 
роботи з документами до певного узагальненого 
(уніфікованого) теоретичного рівня – наукового 
документознавчого аналізу. Особливо це поміт-
но з побудови додатків до «самоучителя». у них 
не просто наведено приклади готових зразків 
документів чи заповнених реєстраційних форм 
(що, наприклад, зустрічаємо пізніше у праці 
В. М. Вельдбрехта), а детально описано дії, не-
обхідні для успішного створення того чи іншого 
документа (порядок розміщення реквізитів, мов-
не оформлення та змістове наповнення текстової 
частини документа тощо) чи заповнення реєстра-
ційної форми, наприклад: «писать в чем именно 
состоит дело», «писать, что именно оказалось», 
«писать содержание дела», «следует писать…» 
тощо.

Тому, переходячи на сучасну термінологію, 
автор одним із перших закладав початки теоре-
тичних знань про документ – документознавства.

Діючу на початку хіх ст. систему діловодства 
нині називають виконавчою або міністерською. 
Основою державотворення вважалася політика 
«единоначалия» з ієрархічною побудовою систе-
ми державної влади. Такі зміни в системі управ-
ління викликали, безумовно, й зміни в процесах 
створення документів та організації роботи з 
ними. Розуміючи це, автор праці неабияку ува-
гу приділив питанням розподілу повноважень 
чиновників різних гілок влади, посилаючись на 
відповідні статті чинного законодавчого акта – 
«свода учреждений губернских»26. На прикла-
дах аналізу документів, їх видів, способів вико-
ристання він показав ієрархію відносин установ, 
зауважив, що їхня залежність цілковито визна-
чається ступенем влади, що надається установі, 
та її підпорядкуванню. Розкриваючи питання 
розподілу влади в державі, автор показав місце 
управлінських структур рівня губернії у загаль-
ній ієрархії «присутственных мест», зосереджу-
ючи свою увагу лише на діловодстві саме таких 
місць губернського та повітового управління. 
Таким чином, Ф. Русанов розкрив, як працює 
документно-комунікаційна система через верти-
каль влади та горизонталь губернських установ, 
а саме: навів засоби передавання документної 
інформації та систему інститутів, які включені в 
цю сферу діяльності, що нині є науковим полем 
дослідження історичного документознавства.

схожою за метою, побудовою, читацьким 
при значенням до досліджуваної нами праці є 
нау кова розвідка В. М. Вельдбрехта, що побачи-
ла світ значно пізніше – 1854 р. Однак останній 
обрав дещо інший спосіб викладу матеріалу: 
не від аналізу окремих видів документів (як у 
Ф. Русанова), а через визначення повноважень 
чиновників канцелярій та організацію їхньої ро-
боти з вхідними, вихідними та внутрішніми до-
кументами, а лише потім перейшов до розкриття 
особливостей створення тих чи інших видів до-
кументів. Дослідження В. М. Вельдбрехта відріз-
нялося чіткішим викладом у теоретичній частині 
та розширенням об’єкта дослідження в практич-
ній – не тільки для канцелярії «присутственных 
мест», а й «начальствующих лиц»27. Він свої те-
оретичні міркування щодо діловодства називав 
початками науки, сподіваючись, що «приложе-
ние общих начал к частным явлениям покажет 
степень их основательности и достоинства по-
меститься в область науки»28.

Отже, аналізуючи такі розвідки з погляду 
джерел документознавчих студій, отримуємо, 
по-перше, певне уявлення про рівень роботи з 
документами, способи документування, культу-
ру діловодства тієї чи іншої епохи. Адже саме 
такі «самоучители», «письмовники» тощо є цін-
ними працями, що регулювали різні напрями, 
способи та форми роботи з документами. По-
друге, розглядаючи формування будь-якої науки 
(не є винятком і документознавство) як діяль-
ність, спрямовану на отримання нового знання 
у вигляді теоретичного опису, схеми техноло-
гічного процесу тощо, слід звернути увагу на 
те, що Ф. Русанов, хоч і не назвав діловодство 
наукою, однак переводив у своїй праці здобутки 
емпіричного (практичного, на основі досвіду) 
знання на науковий теоретичний рівень. Адже 
всі теоретичні дисципліни так чи інакше своїми 
історичними коренями сягають практичного до-
свіду. слід наголосити, що дослідження невідо-
мих досі сторінок джерельної бази історичного 
документознавства дає підстави сприймати цю 
досить молоду науку як самостійну і ні в якому 
разі не ототожнювати її як теоретичну части-
ну історії діловодства. По-третє, такі джерела є 
також цінною науковою базою для проведення 
теоретичних документознавчих досліджень (ви-
явлення джерел становлення самої документоз-
навчої науки), удосконалення сучасної практики 
організації роботи з документами та визначення 
подальших шляхів розвитку документаційних 
процесів.
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історія уКрАЇнИ

Широкий комплекс джерел з історії міста вже 
опубліковано, що пов’язано із невпинним інтер-
есом до цієї теми багатьох поколінь як вітчизня-
них, так і закордонних дослідників. Як наслідок, 
проблематика військової справи у львові у дру-
гій половині XVII–XVIII ст. підкріплена значною 
кількістю оприлюднених документів.

Незважаючи на значну кількість наукових 
публікацій, постає питання комплексного до-
слідження обороноздатності львова за допомо-
гою документів королівської канцелярії (ЦДіА 
україни у м. львові), фонд якої не систематизо-
вано і вичерпно не вивчено. Цим і зумовлена ак-
туальність пропонованої статті.

Підтримання належної обороноздатності міс-
та було важливою функцією міських урядів та 
королівської влади. Відтак інформацію про стан 
міських укріплень віднаходимо у низці докумен-
тів львівського магістрату XIV–XVIII ст. Аналізу 
найдавніших джерел з історії львова, в тому числі 
його укріплень, присвячено вже перші моногра-
фічні дослідження XVII–XVIII ст. В. Зіморовича 
та Т. Юзефовича. Питання міських укріплень ви-
вчали на підставі документів львівські історики 
XIX ст. Д. Зубрицький, А. Чоловський. Підсумком 
використання цих документів стала низка праць 
польського дослідника В. Томкевича, зокрема 
найважливішою серед яких є «Dzieje obwarowań 
miejskich Lwowa». На основі аналізу топоніміки 
середньовічного львова та архівних джерел ви-
словив своє бачення укріплень міста архіваріус 
Й. Гронський.

Одними із базових документів з історії львова 
є міські привілеї. Надаючи йому магдебурзьке 
право, різного роду звільнення від чиншів, права 
складу, збору торговельних мит та ярмарки, су-
дові прерогативи і земельні надання, королі цим 
самим дбали про розвиток міста, яке було однією 
з опор королівської влади. Крім того, міста були 

осередками державної влади, важливими обо-
ронними та стратегічними пунктами. Відтак ба-
гате і розвинуте місто ставало не лише важливим 
економічним осередком, але й стратегічним цен-
тром, який слід було належно захистити та укрі-
пити від можливої ворожої агресії. Отож, коро-
лівській владі треба було дбати про те, щоб місто 
було добре укріпленим і під час нападу ворога 
могло витримати облогу. Міські привілеї, нада-
ні монархами у різні часи, є основним джерелом 
дослідження політики королів щодо зміцнення 
обороноздатності львова.

Привілеї міста львова уже опубліковано у ви-
гляді окремого видання, підготовку та упорядку-
вання якого здійснили М. Капраль, Я. Дашкевич 
та Р. Шуст1. Привілей – це документ, що ство-
рює нові правові відносини для окремих фі-
зичних або юридичних осіб. у латинській тер-
мінології – це привілей (privilegium), надання 
aбо донація (donatio), звільнення (libertas), іму-
нітет (immunitas), відступлення (cessio) тощо. 
Фактично до категорії привілеїв можемо віднести 
будь-який документ володаря міста (польського 
короля, австрійського цісаря тощо), адресований 
усьому місту або його владним структурам, який 
вносить нову правову регламентацію на певний 
або необмежений час2.

Документальні згадки про львів після загар-
бання міста Казимиром ііі нерозривно пов’язані 
із його укріпленнями та мілітарними об’єктами. 
Як основний оборонний пункт у 1340 р. хроніка-
рі фіксують львівський замок, на який був спря-
мований головний удар польського війська3. За 
мовою перших привілеїв, наданих Казимиром ііі 
місту, бачимо вже наново збудоване місто, хоча 
як окремі військові об’єкти ці документи ще не 
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фіксуються. Заслугою короля є також перебудова 
Високого замку, який відтоді став кам’яним.

Заходи королів, спрямовані на вирішення про-
блем оборони львова, задокументовані у коро-
лівських привілеях, більшість з яких уже опублі-
ковані, а також у різного роду декретах. Оскільки 
місто було важливим форпостом загальнодер-
жавної ваги, королівській владі належало підтри-
мувати міські укріплення в належному стані, а 
також, аби місто утримувало боєздатну військову 
залогу. у зв’язку з цим королівська адміністра-
ція видавала чимало декретів, що стосувались 
налагодження обороноздатності львова, роз-
будови міських укріплень. у декретах нерідко 
порушувались проблеми, пов’язані з обороною 
міста. Таким наприклад, є декрет короля Яна ііі 
собеського 1682 р. про оцінку й купівлю зе-
мельних ділянок, призначених під укріплення 
Галицького передмістя. у зв’язку із розбудовою 
львова слід було розширювати межі міста, а та-
кож посунути лінію міських укріплень, забуду-
вавши ними частину приватних ділянок міщан. 
саме тому цей декрет мав на меті забезпечити 
міщанам право на отримання компенсаційних 
виплат4. Формуляр такого типу документів скла-
дався з королівської інтитуляції, інскрипції – де-
крет адресувався членам львівського магістрату. 
В основній частині містилась диспозиція, де опи-
сувались заходи, до яких мав вдатися магістрат, 
щодо виконання вказівок короля зі зміцнення 
та розбудови оборонних споруд чи забезпечен-
ня обороноздатності львова. Підкреслювалось, 
що відповідні заходи проводяться не лише задля 
підвищення безпеки міщан, а мають загально-
державне значення. Нарешті в есхатоколі коро-
лівських декретів вказувались дата, місце і час 
видачі документа.

Час правління Ягайла (1386–1434) став спри-
ятливим як для розвитку львова, так і для значно-
го удосконалення міських укріплень. Збагаченню 
міста послужили деякі привілеї, надані його 
мешканцям – право складу, земельні надання. 
За цього короля будувалися міські вежі, росли 
у висоту міські мури, збільшувалися видатки на 
оборону міста. уже в цей час місто мало стати 
потужним оборонним центром, якщо взяти до 
уваги той факт, що його навіть не пробував захо-
пити свидригайло, який у цей час спустошував 
галицькі землі5.

Міські привілеї є лише допоміжним джере-
лом при дослідженні розвитку лінії укріплень 
та фортифікацій львова, адже інформація про 
них у цих документах подана скупо і хаотично 
та, попри сам факт згадки міських укріплень, 

вони не дають детальнішої інформації про їхній 
стан та особливості. Однак королівські привілеї 
дають змогу прослідкувати становлення львова 
як важливого оборонно-стратегічного центру. 
Міські укріплення вперше згадуються у приві-
леях Владислава Ягайла. у привілеї Ягайла від 
29 вересня 1388 р. для покращення стану мурів 
мав відступатись кожний третій денарій від до-
ходів львівського війта6.

Одним із важливих мотивів земельних надань 
місту було підвищення обороноздатності міста. 
З огляду на це, в окремих привілеях, наприклад 
у привілеї Ягайла від 18 вересня 1415 р. король, 
з одного боку, розширив земельні володіння мі-
щан, а з іншого – зобов’язав їх ремонтувати бу-
дівлі мурів і оборонні споруди та постійно поси-
лювати їх «для зручності держави»7. Така умова 
згадувалась у прикінцевій частині документа, 
після викладу змісту самого привілею як такого.

Аналогічним чином король прагнув забезпе-
чити шляхи фінансування укріплень міста через 
звільнення міщан від сплати мит. Так, у 1425 р. 
Владислав Ягайло, звільняючи львів’ян від опла-
ти мит у межах всього Польського королівства, 
зазначив умову, що кошти, які мали йти на сплату 
мит, повинні зберігатись у ратуші, після чого мі-
щани були зобов’язані цілком витратити зібрану 
суму для зведення і ремонту мурів та фортифіка-
цій міста8. 

За правління наступників Владислава 
Ягайла – Казимира IV і Яна Ольбрахта завер-
шувалось масштабне зведення нових укріплень, 
мурів та веж9. Їхні привілеї типологічно схожі і 
надавались з цією ж самою метою, що й самим 
Ягайлом. Наприклад, привілеєм від 29 серпня 
1447 р. львову щорічно виділялось 20 гривень 
із львівських королівських мит для утримання у 
кращому стані міських фортифікацій10.

у середині XV ст. значно посилюється роль 
міста як оборонного центру. у 1453 р. турки здо-
були Константинополь, а їхні васали татари цьо-
го ж року підійшли до львова. у результаті цих 
подій почалось польсько-турецьке протистоян-
ня, а місто опинилося під прямою загрозою ту-
рецько-татарської агресії. у зв’язку з цим король 
Казимир IV 21 серпня 1471 р., враховуючи розта-
шування його поблизу ворожих країн, своїм при-
вілеєм звільнив місто на вісім років від усяких 
податків і контрибуцій для того, щоби міщани 
мали можливість виділити кошти на укріплення 
оборонних мурів та валів. Наступний його при-
вілей від 2 липня 1479 р. дає змогу встановити, 
що вжиті міщанами заходи із підняття обороноз-
датності міста дали позитивні наслідки – були 
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проведені масштабні ремонтні роботи мурів та 
валів, які, однак, не вдалося довести до кінця, 
через що король видав новий привілей, який про-
довжив дію попереднього на два роки. у 1484 р. 
новим привілеєм з цією ж метою король звільнив 
від податків ще на шість років, зважаючи на ве-
лику працю і кошти, вкладені львівськими міща-
нами на спорудження міських мурів та ровів, а 
також щоб заохотити їх до закінчення розпочатої 
роботи. З метою завершення будівництва ровів, 
а також зовнішнього муру Казимир IV видав 
привілей, згідно з яким відступив місту податок 
цизи. схожі привілеї на звільнення від податків 
з метою забезпечення будівництва укріплень із 
канцелярії Казимира IV виходили у 1487, 1489, 
1490 рр.11 З одного боку це свідчить про повіль-
ність проведених робіт, з іншого – показує масш-
табність задуму щодо укріплення міста.

Фінансова допомога львову від Казимира IV 
і Яна Ольбрахта уможливила початок виготов-
лення гармат у львові, а також закупівлю значної 
кількості гармат та амуніції. Значно покращи-
лись укріплення міста. Про ефективність про-
ведених робіт засвідчив той факт, що у 1498 р. 
місту вдалося встояти перед облогою величезно-
го молдавсько-турецько-татарського війська, а в 
1509 р. воно успішно витримало облогу військ 
молдавського господаря богдана ііі12.

Практику звільнень міста від податків на ко-
ристь посилення його обороноздатності продо-
вжували наступні королі – Ян Ольбрахт (приві-
леї за 1493, 1494, 1497 рр.)13, Олександр (1505, 
1506 рр.), сигізмунд і (1507, 1512, 1515, 1517, 
1518, 1521, 1522 рр.)14. Привілей 1505 р. звільнив 
назавжди місто від сплати перевізного, мостово-
го та гребельного мита, прирівнявши тим самим 
львів до Кракова.

Видання королівських привілеїв на звіль-
нення від сплати мита зумовлювалося не лише 
потребою в посиленні обороноздатності міста, 
а й здійснювалась унаслідок спустошливих та-
тарських нападів на місто. у ході нападу татари 
знищували львівські передмістя, завдаючи не-
поправних втрат розвитку господарства міста. 
Такий привілей, наприклад, у 1499 р. видав для 
міщан Ян Ольбрахт.

Крім сплати мит та податків на користь коро-
лівської казни, однією з обтяжливих форм опо-
даткування населення були збори на утримання 
війська, його постій, а також грошові відрахуван-
ня на королівське військо. Окрема категорія ко-
ролівських привілеїв стосувалася звільнення від 
цих поборів. Наприклад, привілеєм від 18 жов-
тня 1496 р. Ян Ольбрахт звільнив райців і всю 

громаду львова від обов’язку постачання одного 
воєнного возу у похід. До цієї ж групи привілеїв 
відносяться привілеї-звільнення від участі у вій-
ськових походах (привілей-звільнення від мол-
давського походу сигізмунда і у 1509 р.).

Надання королем права збору місту певного 
виду податку також було важливим здобутком 
львів’ян. у 1506 р. король Олександр надав місту 
право збору мостового у зв’язку з тим, що у цей 
час усі кошти міста йшли на ремонт та зведення 
нових укріплень, у той час як інші дороги, на ре-
монт яких призначався цей податок, перебували 
у жалюгідному стані.

Ще інші королівські привілеї застерігали, що 
міські маєтки не може успадковувати шляхта чи 
духовенство. Основним мотивом такого доку-
мента було забезпечити контроль над міською 
забудовою. Королівська влада не мала такого 
сильного впливу на приватно-шляхетські маєтки 
та власність духовенства порівняно із впливом 
на міщан. Тому не було можливості вплинути на 
шляхтича, який не дбав про належний стан за-
будови своєї ділянки в місті, що могла водночас 
відноситись до комплексу міських укріплень.

Переважна більшість королівських привілеїв 
на звільнення від сплати мит, податків, утриман-
ня війська тощо супроводжувалась формулою, 
яка мотивом надання привілею вказувала на 
потребу забезпечення оборони міста, оскільки 
львів «з ворогами, багатьма поганами є по сусід-
ству», «місто львів, що майже у пащі поган зна-
ходиться»15.

Причинами видачі привілеїв, які мали спри-
яти посиленню обороноздатності міста, були 
не лише загроза ворожого нападу, а й катакліз-
ми, яких часто зазнавало місто. Так, через по-
жежу наприкінці XV ст. згоріло кілька веж, а в 
повінь 1514 р. течією Полтви знесло цілий вал. 
Найбільшої шкоди місту завдала пожежа 1527 р., 
внаслідок якої львів практично був знищений 
дотла. Значних руйнувань зазнали мури і вежі, 
коли вибухнули міські арсенали. Загалом упро-
довж 1380–1734 рр. львів горів 14 разів. Все це 
знову і знову змушувало як монархів, так і львів-
ський магістрат шукати шляхи для відновлення 
та зміцнення його укріплень.

у подальшому, щоб повернути львову міць 
після пожежі 1527 р., а також якнайшвидше від-
новити міські укріплення, король сигізмунд 
видав низку привілеїв, якими звільнив його від 
сплати данин на 20 років, а також заборонив зве-
дення будинків із дерева16.

Крім привілеїв, уже опубліковано деякі інші 
документи із королівської канцелярії, що стосу-
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ються військової справи у львові. Це, зокрема, 
різного роду королівські декрети та універсали. 
Наприклад, універсалом від 22 травня 1651 р., 
спрямованого до магістрату та населення львова, 
король Ян Казимир заборонив залишати місто до 
кінця війни під загрозою конфіскації майна та ін-
ших покарань. В універсалі містилось і пояснен-
ня запровадження жорстких заходів – у зв’язку 
з виїздом міщан зі львова зменшувалось число 
оборонців міста17.

Привілеї на користь львівських цехів звичай-
но надавалися королівською владою і виходили 
із королівських канцелярій. Оскільки, як уже 
було зазначено, саме на цехи, як на міські корпо-
ративні організації з чіткою ієрархією та органі-
зацією покладалася головна роль у забезпеченні 
оборони міста, королі нерідко розширювали пра-
ва та привілеї цеховиків, намагаючись посилити 
їхнє значення як оборонців міста. Проаналізуємо 
структуру документів, які видавали монархи на 
користь цеховиків, звернувши увагу саме на ті 
з них, де згадувалася умова військової служби. 
Один із найдавніших відомих документів від-
носиться аж до 1539 р., тобто до часів правління 
сигізмунда і. За усталеною формулою документа 
такого типу привілей містить розгорнуту інтиту-
ляцію із зазначенням усіх королівських титулів. 
у арензі документа наголошується, що львів, як 
найголовніше місто Русі, знаходиться під най-
більшою загрозою ворожих набігів. саме на цехи 
покладається вибір способу та організація захис-
ту міста. у нарації документа король, зважаючи 
на промовистий факт ролі цехів у обороні міста, 
а також з огляду на посольства з відповідними 
проханнями до нього, дає змогу зберегти цехову 
організацію у львові. Корроборація документа 
засвідчена печаткою. Есхатокол включає датум 
із зазначенням місця та заходу, в ході якого був 
підписаний документ (вальний сейм у Кракові), 
а також дату (27 лютого 1539 р.)18

Аналізуючи діловодну діяльність королівської 
канцелярії, можна дійти висновку, що військовий 
бік і роль цехів у забезпеченні обороноздатності 
міста, а відтак і розширення цехових привілеїв 
відбувалося тоді, коли над країною нависала за-
гроза ворожого вторгнення. 27 лютого 1540 р. у 
Кракові сигізмунд і через воєнні потреби при-
кордонного краю підтверджує права та привілеї 
львівських цехів. Як і в інших документах схожо-
го типу, король у арензі документа звертає увагу 
на роль львова як важливого мілітарного центру. 
Він наголошує, що в інших містах та містечках 
Речі Посполитої давно скасував цехові організа-
ції. Натомість існування цехових організацій у 

львові королівською владою вважалося й надалі 
доцільним, оскільки вони старанно несли багато 
тягарів та обов’язків при обороні укріплень міс-
та. Власне ця королівська аргументація у доку-
ментах виступає основною причиною доцільнос-
ті збереження чи розширення прав цеховиків19.

Між королем і шляхтою існувала конкуренція 
щодо прерогатив і впливу на військово-оборонну 
політику. Оборонну політику у львові визначали 
не лише королівські декрети, а й сеймикові по-
станови шляхти. Про вияв конкуренції між коро-
лем і шляхтою свідчить універсал сигізмунда ііі 
від 30 грудня 1620 р., адресований львівському 
старості станіславу Мнішку, в якому він кри-
тикував старосту за порушення привілеїв львів-
ських міщан, наданих місту його попередника-
ми. Він наказав, щоб декрети його попередників 
не порушувалися жодними рішеннями сеймиків 
чи інших зібрань шляхти20.

Діяльність польських королів у питаннях на-
лагодження кращої обороноздатності львова 
посилюється у 20–30-х рр. XVII ст. Це було 
зумовлено черговим продовженням польсько-
турецького конфлікту, який вилився у поразці 
в битві під Цецорою, а згодом у перемозі під 
хотином (1621 р.). Тоді існувала реальна можли-
вість турецького-татарського вторгнення в землі 
Речі Посполитої. В останнє десятиліття свого 
правління сигізмунд ііі Ваза заходився покра-
щувати оборону прикордонних міст. у травні 
1621 р. він видав універсал до міст Руського і 
Волинського воєводств, щоб міські доходи йшли 
ні на який інший ужиток, а лише на міські фор-
тифікації. Одночасно король дав завдання, щоб у 
містах, зокрема, у львові, свою роботу провели 
люстратори із широкими повноваженнями, які 
мали визначити становище оборонної системи 
міст. Королівська комісія під керівництвом лю-
бачівського каштеляна Георгія Дідушицького 
провела свою роботу цього ж року. Результатом 
її роботи став звіт про стан міських укріплень – 
так званий «сумаріуш потреб міста». Документ 
є прекрасним джерелом для вивчення стану 
міських укріплень того часу, хоч насправді він 
призначався для львівського магістрату у якос-
ті інструкції, що саме слід налагодити в систе-
мі оборони міста. люстрація звертала увагу на 
стан міських веж, валів, неправильну житлову 
забудову поблизу укріплень, недостатнє забез-
печення міських арсеналів зброєю, амуніцією 
та провіантом, а також надала свої рекомендації, 
наприклад, зміцнити укріплення біля галицького 
передмістя, насипавши вали21.

Особливо цікавими є документи, пов’язані із 
ревізією самих укріплень. серед них зберегла-
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ся ревізія озброєння галицького передмістя. Не 
типовою є структура документа, адже для кра-
щої наочності його оформлено у формі схеми. 
структурно вона поділена на три розділи, кож-
ний з яких поділяється на підрозділи22. Документ 
не має ніяких вихідних даних, які б вказали, хто 
саме є автором схеми, невідомо достеменно де і 
коли вона створена. Очевидно, це пояснюється 
тим, що ця схема є лише вцілілим фрагментом із 
комплексу схожих документів.

Особливої уваги заслуговує акт-звіт проведе-
ної у 1617 р. ревізії, складений за відповідними 
спостереженнями та зауваженнями Пассаротті. 
Документ має заголовок «Нові укріплення до-
вкола міста львова, згідно огляду Пассаротті і 
ревізорів». Акт структурно складається з трьох 
частин. у першій подано короткий опис топо-
графічних особливостей території, на якій знахо-
дяться міські укріплення, грунтів, оцінено тери-
торії для будівництва фортифікаційних споруд. у 
другій частині ревізори подали приблизну оцінку 
вартості зведення нових укріплень. Встановивши 
їхню вартість у два мільйони злотих, комісари 
констатували, що такі витрати не є посильними 
для міста. у третій частині відзначено брак люд-
ського ресурсу, а також озброєння для оборони 
міста. Зокрема, вказано, що для належної оборо-
ни не вистачає 3500 осіб, 60 гармат для міських 
веж, 500 гаківниць, 80 тис. куль на один рік та ін. 
Ревізори дійшли висновку, що у разі будівництва 
нових укріплень, ці ресурси слід би було збіль-
шити в п’ять разів, а тому це будівництво є непо-
трібним, навіть шкідливим23. Документ закінчу-
ється переліком членів ревізійної комісії, однак 
не містить датуму із вказівкою дати місця та часу 
його видачі.

серед документів львівського магістрату, 
пов’язаних із діяльністю згаданої комісії, від-
клався також акт, в якому люстратори звітують 
про огляд міських книг і звірку реально прове-
дених робіт з відновлення міських укріплень, 
здійснених містом за кошти, виділені задля цієї 
справи. Вони відзначили значні витрати міста на 
оборону, недоліки в стані міських укріплень, зу-
божілість самого міста через напади ворога і зло-
вживання польських регулярних військ, а також 
констатували, що місто не може забезпечити на-
лежний стан укріплень валів, мурів, веж, а також 
відповідні запаси пороху, вогнепальної зброї. 
Зважаючи на це, люстратори від свого імені та 
імені львівських міщан просили короля подбати 
про оборону міста. Акт містить латиномовний 
датум із зазначенням місця його видачі (львів-
ська ратуша) і дати видачі (9 липня 1621 р.)24. 

Документ скріплений печатками, що свідчить 
про його оригінальність. Разом із тим, в акті від-
сутня вступна частина і не конкретизується, ким 
саме цей акт складений – люстраторами на про-
хання львівських міщан чи львівськими міщана-
ми у присутності люстраторів.

Кількома роками пізніше, 5 квітня 1624 р., 
сигізмунд ііі видав універсал, адресований 
монахам львівського монастиря францискан-
ців, розташованому поблизу Галицької брами. 
Особливістю його було те, що вступна части-
на була написана латиною – титулатура коро-
ля, адресація, місце розташування монастиря, а 
основна частина –польською мовою. В універса-
лі король відзначив факт проведення ревізії місь-
ких укріплень 1621 р. Однак, як вказано в ньому, 
попередні ревізії не досягли суттєвих результа-
тів, отож король скликав нову комісію для ін-
спектування міських укріплень. інспектуватися 
мали, передусім, передмістя, які зазнали пожежі. 
Що важливо, комісія повинна визначити місця 
для будівництва нових укріплень, які мали знахо-
дитися поза лінією передмість: «далеко від місь-
ких мурів і валів». Такі ж заходи слід було про-
вести на тих передмістях, які не зазнали пожежі. 
Окремо в універсалі давалися вказівки щодо 
самого монастиря францисканців. Оскільки він 
входив до системи міських фортифікацій, його 
також мала оглянути ревізія, якій король закли-
кав не чинити перешкод25. Цей лист, очевидно, 
був одним із аналогічних документів, які король 
надсилав львівському магістрату та львівським 
монастирям. Таким чином, практика такого «ін-
дивідуального» листування з монастирями свід-
чить про певну автономію львівських монастирів 
від магістрату, навіть у таких важливих справах 
як оборона та розбудова укріплень, що була од-
наково спільною і важливою як для магістрату, 
так і для самих монастирів. Отож, питання ре-
конструкції монастирських споруд та укріплень 
узгоджувались безпосередньо з представниками 
королівської влади, без посередництва з магістра-
том. Тут теж слід зазначити, що роль монастирів 
у системі фортифікацій міста поступово зроста-
ла, адже один за одним монастирі прилягали до 
міських мурів і ставали його частиною.

Практично подібний універсал, виданий того 
ж дня що й попередній, адресувався львівським 
передміщанам та усім тим світським та духовним 
особам, які володіють будинками та ділянками на 
передмісті. Він сповіщав про майбутню комісію 
з метою аналізу побудови нових укріплень. Його 
написано польською мовою26.

сигізмунд ііі звернув також увагу на стан 
забезпечення міста артилерією. львів не раз 
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втрачав свої гармати у зв’язку із тим, що їх для 
своїх військових кампаній «позичали» королі чи 
очільники польського війська. Траплялися ви-
падки, коли гармати потрапляли в руки ворога 
і львів’янам доводилося виготовляти нові. Щоб 
якось запобігти такій практиці, сигізмунд ііі 
19 вересня 1629 р. видав спеціальний декрет, 
адресований бурмистру, райцям і всьому уряду 
львова. В арензі документа король звернув увагу 
на випадки, за яких із міста вивозилася артиле-
рія, через що місто ставало доступним для воро-
жих нападів. у зв’язку з цим король заборонив 
використання гармат поза межами міста27. З ін-
шого боку, декрет сигізмунда ііі не конкрети-
зував, кому саме не можна надавати львівську 
артилерію і залишалось відкритим питання, чи 
львів’яни в подальшому могли утриматись від 
надання її для потреб коронного війська.

Правління Владислава IV Вази (1632–1648) 
в історії розвитку міських укріплень львова не 
так відзначилося реальним розгортанням будів-
ництва, як широко задекларованими планами 
та масштабними проектами, не впровадженими 
в життя. Він хотів перетворити львів у важливе 
укріплення на південно-східних кордонах дер-
жави. До його заслуг належить побудова нового 
арсеналу, приміщення якого збереглося і до на-
ших днів. Такий крок був продиктований тим, що 
забезпечення львова зброєю було недостатнім, а 
та зброя, яка знаходилася в арсеналі, часто вже не 
відповідала вимогам часу. Розпочате будівництво 
та організація королівського арсеналу у 1638 р. 
вже через кілька років дали позитивні результа-
ти. у 1640 р. він вже нараховував 46 гармат.

Як і сигізмунд ііі, Владислав IV позитивно 
поставився до ідеї перетворення Галицького пе-
редмістя в окреме місто із власними укріплен-
нями. Планування нових фортифікацій було 
доручено інженеру Фредерику Гетканту, який 
створив план майбутніх укріплень. Король за-
твердив його і передміщани спочатку охоче взя-
лися за будівництво нових укріплень, однак в 
черговий раз вони переоцінили свої можливості. 
Виділених коштів перманентно не вистачало, а 
самі роботи виявились надто обтяжливими для 
них, і вони масово почали уникати будівництва 
валів. Дійшло навіть до бунту серед передміщан 
і селян. Вони написали до короля скаргу, в якій 
стверджували, що згідно з попередньо прийня-
тими привілеями, їх не можуть примушувати до 
будівництва укріплень. у відповідь на це король 
видав декрет, яким анулював привілеї сіл, на-
лежних до львова (Кульпаркова, Замарстинова, 
брюхович), а селян зобов’язав до панщизняних 
робіт протягом 4 днів у тиждень28.

Один із королівських декретів відклався у до-
кументації Нижнього Замку, де він був облято-
ваний 30 липня 1646 р. Це декрет із канцелярії 
Владислава IV. Як і документи інших королів, він 
має розгорнуту інтитуляцію короля. Однак увагу 
привертає адресація документа, який призначав-
ся для коронного кухмістра Анджея Мнішка. В 
арензі король вказує на загрозу Речі Посполитій 
з боку поган, тобто від Османської імперії та 
Кримського ханства: львів може потрапити в об-
логу турків і татар. Через це Анджей Мнішек за 
дорученням короля мав повідомити мешканців 
львова про небезпеку і зобов’язати їх привести в 
належний порядок міські мури, артилерію, запа-
си амуніції і приготуватися до можливої облоги 
міста29.

Значна частина королівських листів та декре-
тів стосується вказівок королівської влади щодо 
зміцнення міських укріплень. Наприклад, 6 трав-
ня 1636 р. Владислав IV написав лист львівсько-
му архієпископу станіславу Гроховському, реґі-
ментарю Залеському, коронному референдарю 
Якову Максиміліану Фредру, королівському се-
кретарю Петру Озгі, в якому дає пряму вказівку, 
щоб були якомога швидше завершені роботи із 
зведення міських укріплень в Галицькому пе-
редмісті. Задля цього король наказував створити 
спеціальну комісію, яка б контролювала цей про-
цес30. Черговий лист короля до тих самих адре-
сатів датований 27 серпня 1637 р. у ньому він 
повідомив про бунт належних до львова сіл, які 
відмовилися брати участь у побудові укріплень, 
вказав комісії, щоб вона приборкала бунти на бу-
дівництві міських укріплень31.

львівські гродські книги містять обляти ко-
ролівських листів, адресовані магістрату міста 
львова, які стосуються налагодження оборо-
ноздатності міста. більшість виявлених нами 
документів стосуються періоду правління 
Яна Казимира. у цьому немає нічого дивного, 
адже його правління припало на Національно-
визвольну війну українського народу під про-
водом богдана хмельницького, в часи якої львів 
двічі облягали козацькі війська. Королівські лис-
ти того часу розкривають роль і значення, яке ко-
роль покладав на львів як один із найважливіших 
оборонних форпостів держави. Однією з причин 
реєстрації цих листів у гродських книгах було те, 
що вони адресувалися не лише магістрату міста, 
а й львівському старості, який, з одного боку, ке-
рував гродом, а з іншого, був однією з ключових 
осіб в організації оборони львівської землі від 
ворога. Один із королівських листів облятований 
у гродській книзі в травні 1649 р. Король адресу-
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вав свій лист львівському магістрату, львівському 
старості Єроніму сенявському і славному уряду 
львова. у наррації документа Ян Казимир наго-
лосив, що держава зазнала ворожого нападу, і в 
черговий раз під загрозою знаходиться сам львів. 
Король звернув увагу на те, що під час остан-
ньої облоги львова військами хмельницького, 
обороні міста чималої шкоди завдали зведені 
на передмістях будинки, оскільки вони під час 
наступу дали змогу їм приступити близько до 
мурів міста. Наголосивши, що від обороноздат-
ності львова залежить становище всієї країни, 
король заборонив будівництво як кам’яних, так 
і дерев’яних будинків у передмістях. В коррабо-
рації листа, оскільки мова йде лише про обляту, 
подавалося лише посилання на королівський під-
пис і печатку. Есхатокол облятованого листа має 
лише датування від 6 травня 1649 р.32

Королівські декрети, які відклалися серед до-
кументації львівського магістрату, стосуються 
сплати податків, які мали йти на оборону міста, 
зловживань військових на території та в околи-
цях львова, зміцнення міських укріплень. Якщо 
йдеться про декрети, які стосувались сплати по-
датків на військові потреби, то вступна частина 
документа містила розгорнуте коло адресатів. Ян 
Казимир у своєму декреті з приводу сплати шопо-
вого на оборону міста адресував його послідовно 
таким особам: бурмистрам, райцям, війтам, лав-
никам і всьому поспільству королівських міст і 
містечок львівської землі. В арензі вже за звич-
ною формулою роз’яснювалося, що зважаючи на 
небезпеки, які загрожують місту, слід подбати 
про його оборону, оскільки львів – найважливі-
ша фортеця Руського воєводства. Зважаючи на 
це, король оголошував збір на оборону міста по-
даток шопового як зі львова, так і з околичних 
містечок. Декрет є оригінальним документом, 
тому засвідчений королівською печаткою. Датум 
включає місце видачі декрету – Варшаву, а також 
дату – 28 травня 1649 р.33

Окремі декрети, які відклалися серед доку-
ментації львівського магістрату, стосуються зло-
вживань військових в околицях львова. Один із 
таких декретів видав Ян Казимир з військового 
табору під Топоровим 7 серпня 1649 р. і адре-
сував полковнику станіславу Позовському. Він, 
з одного боку, наказав полковнику і підпоряд-
кованим йому військам вирушити під сокаль, з 
іншого застерігав від вибирання стацій на львів-
ських передмістях, про що скаржились королю 
львівські міщани, нагадуючи, що місто звільне-
не від сплати податків у зв’язку з надмірними 
контрибуціями на користь повстанців. Такі листи 

звично закінчувалися вказівкою на місце видачі 
і датуванням та були скріплені королівською пе-
чаткою34.

Отже, джерельна база дослідження з про-
блем розвитку оборонних укріплень львова та 
військової справи у місті в XIV–XVIII ст. є до-
статньою для проведення ґрунтовних та всебіч-
них досліджень з обраної теми. Залучення до 
наукового обігу документів, що зберігаються в 
Центральному державному історичному архіві, 
м. львів, відкриває можливість встановити нові 
факти в історії функціонування міста як оборон-
ного центру та з’ясувати тенденції у процесі роз-
будови міських укріплень. 

Як характерну рису нагромадження масиву 
документації, що стосувалася військової спра-
ви у львові, можемо відзначити її циклічність. 
Зростання кількості документів із цієї проблема-
тики припадало на моменти особливої загрози 
ворожого вторгнення та можливої облоги міста і, 
навпаки, діловодна активність у даному напрям-
ку затихала у періоди відносної зовнішньополі-
тичної стабільності та миру.

Не менш перспективною є пошукова робота 
серед комплексу львівських гродських актів, де 
відклалася важлива документація, пов’язана із 
військовими лихоліттями на львівщині у другій 
половині XVII–XVIII ст. Залучення цих докумен-
тів дасть змогу здійснити новаторські оцінки в 
підходах до вирішення поставлених у досліджен-
ні завдань.
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In the article the documents of the Royal Chancellery, obtained from Central State Historical Archives in L’viv, ahve 
been analysed, and on this basis the state of the defensive capacity of L’viv City in mid. XIV – mid. XVII has been 
studied.
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уДК 930.253:94(430+477)“1921/1922”

микола Горбатюк

нЕрЕАЛіЗовАнИЙ проЕКт рЕЕміГрАЦіЇ німЦів-КоЛоністів 
З німЕччИнИ в усрр у 1921–1922 рр.

у статті на основі архівних документів розглянуто спробу організації Народним комісаріатом закордонних 
справ усРР та дипломатичним представництвом усРР у Німеччині рееміграції в усРР німців-колоністів у 
1921–1922 рр. Визначено категорії населення Німеччини, які прагнули повернутися в україну, проаналізовано 
причини, що спонукали їх до переїзду, показано ставлення державних і партійних органів усРР до рееміграції 
німців-колоністів, з’ясовано причини невдачі цього проекту.

Ключові слова: колонізація, німці-колоністи, еміграція, рееміграція, дипломатичне представництво усРР у 
Німеччині, НКЗс усРР, В. Ауссем, х. Раковський.

нення депортованих німців в україну розпочався 
у 1918 р. і завершився наприкінці 1920 р. Однак, 
економічна розруха і соціальні та демографічні 
зміни, що виникли внаслідок Першої світової 
та громадянської воєн, антиселянська аграрна 
політика радянської влади, голод 1921–1922 рр. 
та неврахування особливостей національного 
складу населення південних регіонів україни 
в ході адміністративно-територіальних реформ 
1922–1923 рр. призвели як до відтоку німців на 
історичну батьківщину, так і до занепаду колись 
квітучих господарств німецьких родин, що напе-
рекір усім труднощам залишалися в Радянській 
україні4.

Автор звіту про діяльність німецької секції 
Запорізького губернського відділу народної осві-
ти за січень–квітень 1921 р. так характеризував 
становище місцевих німців: «Німецьке населен-
ня за час війни з Німеччиною (Першої світової 
війни – М. Г.) піддавалося жорстоким гонінням з 
боку монархічного уряду, а під час громадянської 
війни сильно постраждало від бандитизму»5. 
Крім того, місцева радянська влада, як свідчив 
завідувач німецької секції при відділі управлін-
ня Одеського губвиконкому Гебгарт, розцінюва-
ла німецькі колонії як «невичерпний резервуар, 
звідки черпали у минулому і до цього часу про-
довжують черпати всі недоїмки по розверстці і 
перерозверстці»6. Неконтрольовані реквізиції 
продовольства та посівного матеріалу призвели 
до того, що продуктивність вцілілих господарств 
знижувалася, а самі господарства занепадали.

Незважаючи на перераховані вище негативні 
явища у житті німців-колоністів Півдня україни, 
у самій Німеччині знаходились як окремі особи, 
так і цілі групи, які висловлювали бажання їхати 
в усРР з колонізаційною метою. Річ у тім, що 
до 1921 р. у Німеччині зібралося багато колишніх 

На сьогоднішній день в україні проживають 
представники близько 130 національностей. З 
плином часу етнічна карта україни змінювалася 
під впливом різних чинників: воєн, добровільних 
і примусових переселень тощо. Окреме місце се-
ред національних меншин в україні посідають 
німці, які здійснили значний вклад у розвиток 
сільського господарства, ремесел і промисловос-
ті. Дослідник історії колонізації Півдня україни 
К. ліндеман зауважував, що німецькі колоністи 
впродовж 100–150 років «перетворили голі і не 
використовувані тоді степи [….] в родючі поля, 
в багаті сади, в доходні виноградники і сприяли 
поширенню поліпшеного господарства навколо 
своїх поселень. створюючи своє щастя і добро-
бут, вони разом з тим допомагали зростанню до-
бробуту всього краю і навчили співвітчизників 
служінню вітчизняним ідеалам і широкому бла-
годійництву»1. Найзначніший приток німецьких 
колоністів відбувся між 1764 і 1866 рр., коли 
вони заснували на Півдні україни понад 330 по-
селень, а їхня загальна чисельність напередодні 
революційних подій у Російській імперії стано-
вила за різними оцінками від 400 до 800 тис. осіб.

Різним аспектам німецької колонізації ре-
гіонів україни присвятили свої дослідження 
А. безносов, с. бобилєва, В. Євтух та б. Чирко, 
В. Зав’ялов, і. Кулініч, В. сергійчук та інші.2 
Проте, питання про повернення тих німецьких 
колоністів, які добровільно чи примусово ви-
їхали у Німеччину в ході Першої світової війни, 
назад у Радянську україну на початку 20-х рр. 
хх ст., об’єктом наукового дослідження ще не 
було.

З початком Першої світової війни для німців 
в україні почалися важкі часи. Царський уряд, 
наляканий наближенням фронту до місць ком-
пактного проживання німців-колоністів, почав 
вилучати у них землю і переселяти у східні ре-
гіони імперії, зокрема, в сибір3. Процес повер- ©  Микола Горбатюк, 2013
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німців-колоністів, які з тих чи інших причин були 
змушені покинути обжиті місця в україні і по-
вернутися на історичну батьківщину. Переважна 
їх більшість виїхала з україни у 1918 р. приму-
сово (за виключенням незначної кількості добро-
вільних) на вимогу німецької окупаційної влади. 
Емігрувало близько 18 тис. осіб, що проживали в 
основному у Волинській і Подільській губерні-
ях, частково у Запорізькій та Катеринославській. 
Друга досить велика група колишніх колоністів, 
що проживали в Одеській та Миколаївській гу-
берніях, покинули україну внаслідок поразки се-
лянських (т. з. «кулацьких») повстань у 1919 р.7. 
Представники першої групи були більш вигідни-
ми радянській владі, оскільки ставились до неї 
позитивно або нейтрально, тоді як представники 
другої займали виражену антирадянську пози-
цію. існували також й інші групи населення, що 
висловлювали бажання колонізувати українські 
землі, зокрема, це – німці-колоністи земель, які 
за наслідками війни відійшли до Польщі, німці-
колоністи, що виїхали з території Росії і які бажа-
ли їхати в україну, а також корінні німці, які до 
цього ніколи в україні не були8.

Вперше питання можливого повернення нім-
ців-колоністів в україну було обговорено між 
Головою РНК усРР і наркомом іноземних справ 
х. Раковським та уповноваженим усРР у спра-
вах репатріації у Німеччині В. Ауссемом восени 
1921 р. х. Раковський вважав, що при наявності 
у колоністів сільськогосподарського реманен-
ту перешкод для їх повернення у місця попе-
реднього проживання не виникне9. у листі від 
14 жовтня 1921 р. х. Раковський писав: «старых 
немецких колонистов из Аргентины, возвраща-
ющихся на украину с сельскохозяйственным 
инвентарем, мы безусловно примем. Нами 
здесь оказывается всяческое поощрение укра-
инским немцам колонистам для использования 
их хозяйственного опыта. Особком, который в 
настоящее время переименован в украинский 
Экономический совет, подтвердил устав не-
мецких сельскохозяйственных кооперативов, а 
уполномоченный Наркомвнешторга заключил 
с ними договор с разрешением привозить из 
Германии товары, которые необходимы для их 
собственного употребления10.

11 листопада 1921 р. Комісар Центрального 
комітету Німецького Червоного хреста повідо-
мив консульському відділу посольства РсФРР у 
Німеччині про перебування у таборі для біженців 
неподалік від німецького прикордонного містеч-
ка Ейдткунен 293 осіб, які прагнули переїхати 
в україну. При цьому він запевняв, що зазна-

чені біженці на достатньому рівні забезпеченні 
одягом, грошима та посівним матеріалом і го-
тові закуповувати сільськогосподарський інвен-
тар для виїзду в україну11. До листа додавався 
іменний список колоністів, підданих колишньої 
Російської імперії, із зазначенням прізвища, ім’я 
та по батькові, віку та місця попереднього про-
живання12.

Згодом ця справа перейшла у відання упо-
вноваженого усРР у справах репатріації у 
Німеччині В. Ауссема, який 25 листопада 1921 р. 
у листі до х. Раковського намагався з’ясувати, чи 
можуть колишні колоністи повернутися на міс-
ця свого попереднього проживання у Київській, 
Волинській та Подільській губерніях і якщо ні, то 
де планується їх розселення; де мають бути збір-
ні пункти в україні, і чи буде надано дозвіл на по-
вернення в україну особам, списки яких додава-
лися. у випадку позитивного вирішення справи, 
В. Ауссем мав направити в Ейдткунен фахівців 
з метою визначення матеріального стану і готов-
ності колоністів до повернення в україну. Також 
він пропонував Наркомзему розробити перелік 
необхідного для повернення в україну інвента-
ря13.

25 січня 1922 р. питання про повернення нім-
ців-колоністів у місця попереднього проживання 
було розглянуто на засіданні колегії Народного 
комісаріату землеробства усРР, яка постано-
вила вважати таке переселення «бажаним» і 
«корисним», за умови надання земельних на-
ділів не більших за селянські, та визначила гу-
бернії для переселення – Донецьку, Запорізьку, 
Миколаївську і Катеринославську14. 8 березня 
1922 р. колегія Наркомзему, розглядаючи питан-
ня про приїзд німців на Правобережжя, вирішила 
таке переселення не дозволяти, а запропонувати 
бажаючим поселитися у південних губерніях 
україни15. Невдовзі, 28 березня 1922 р., схоже 
рішення прийняло оргбюро ЦК КП(б)у, яке до-
зволяло в’їзд німецьких колоністів на всю тери-
торію україни, за виключенням Правобережжя16.

Певну зацікавленість у поверненні колиш-
ніх колоністів у місця їхнього попереднього 
проживання виявляли неурядові організації 
Веймарської республіки. На початку квітня 
1922 р. представники однієї із таких організа-
цій – Чорноморського товариства допомоги нім-
цям-колоністам, звернулися до секретаря дипло-
матичного представництва усРР в Німеччині 
Н. Калюжного із проханням роз’яснити, на яких 
умовах колишні колоністи можуть повернутися 
в україну. своє усне звернення вони підкріпили 
листом, датованим 11 квітня 1922 р.17



ііі. історія україни

150

Дослідивши це питання, диппредставництво 
усРР у Німеччині дійшло висновку, що на той 
час у Німеччині було принаймні 4 категорії нім-
ців-колоністів: 1) піддані Німеччини, що були ви-
слані з Російської імперії під час Першої світової 
війни; 2) німці, що виїхали з території україни 
добровільно чи під тиском німецької окупаційної 
влади у 1918 р.; 3) учасники «білих» армій, які 
після закінчення військового протистояння на 
півдні україни не повернулись у місця постійно-
го проживання; 4) окремі емігранти, які з різних 
причин виїхали у Німеччину у період революції. 
При цьому більшість колоністів належали до 
першої і другої категорій18.

Голова диппредставництва усРР В. Ауссем 
припускав, що при серйозній постановці справи 
рееміграція німців-колоністів і організація ними 
на території україни зразкових селянських гос-
подарств може принести значну користь державі, 
особливо враховуючи те, що зацікавлені громад-
ські організації можуть посприяти у поширені 
інформації про можливість повернення та будуть 
клопотатися перед німецьким урядом про надан-
ня поворотцям допомоги інвентарем та посів-
ним матеріалом. 24 квітня 1922 р. він звернувся 
до укрцентреваку із проханням надати вичерп-
ні відповіді на такі питання: 1) у яких районах 
україни можливе розселення поворотців; 2) чи 
будуть надаватися німцям-колоністам, що мали 
перед виїздом українське підданство, переваги 
перед підданими Німеччини, і чи можуть вони 
розраховувати на повернення будинків і земель-
них ділянок, якими володіли до революції; 3) чи 
буде здійснено їх повернення за державний кошт; 
4) які плани має Наркомзем усРР щодо їх розсе-
лення19. Водночас варто зауважити, що В. Ауссем 
уже не мав ілюзій щодо високої матеріальної за-
безпеченості бажаючих переїхати в україну і у 
згаданому вище листі писав: «немцы-колонисты, 
очутившиеся в Германии, совершенно разорены 
и располагают небольшими средствами»20. Крім 
того, на шляху повернення колоністів стояла пе-
решкода юридичного характеру: 15 грудня 1921 р. 
ВЦВК РсФРР видав постанову про позбавлення 
громадянства тих емігрантів, які не встигли за-
реєструватися у радянських представництвах за 
кордоном до визначеного часу. 26 квітня 1922 р. 
В. Ауссем повідомляв у харків, що у зв’язку з 
цим до повпредства усРР звернулося близько 
700 німців-колоністів, які хотіли поновити укра-
їнське громадянство21.

Поставлені В. Ауссемом питання були обго-
ворені з представниками Наркомзему усРР і за 
результатами цих консультацій у листі завідува-

ча іноземного відділу НКЗс від 18 травня 1922 р. 
сформульовано офіційну позицію уряду щодо 
питання повернення німців-колоністів в україну. 
Коротко їх можна звести до наступного: 1) по-
становою Політбюро ЦК КП(б)у в’їзд німців-ко-
лоністів дозволено лише на лівобережжя; 2) по-
вернення колоністам земельних наділів і садиб, 
що належали їм до громадянської війни, немож-
ливе, оскільки останні у більшості випадків уже 
розподілені; 3) поворотцям будуть надані вільні 
земельні наділи у німецьких і менонітських ра-
йонах, площею не більше середнього селянсько-
го наділу; 4) колоністи мають бути забезпеченні 
усім необхідним, оскільки державні субсидії на-
даватися не будуть; 5) рееміграція можлива лише 
великими групами22.

Ця відповідь, однак, не вдовольнила В. Ауссе-
ма, і вже у наступному листі, датованому 7 черв-
ня 1922 р., він вимагав від народного комісаріату 
більше конкретних вказівок. Зокрема, він аргу-
ментовано доводив можливість повернення зем-
леробів у давні центри німецької колонізації – 
правобережні регіони Одеської, Миколаївської 
та Катеринославської областей та просив повідо-
мити, як і де будуть розселені колоністи по при-
їзді і продумати саму процедуру рееміграції23.

Запит В. Ауссема від 7 червня 1922 р. було 
направлено у НКЗс усРР, а звідти при посе-
редництві ЦК КП(б)у, у Народний комісаріат 
земельних справ. Останній у листі від 21 черв-
ня 1922 р. повідомляв, що переселення можли-
ве лише за окремим рішенням ВуЦВК на таких 
умовах: поворотці будуть розселені у Одеській, 
Миколаївській та Катеринославській губерніях, 
рееміграція можлива лише для груп не менше 
25 домогосподарств; переселенці повинні при-
везти з собою реманент, посівний матеріал і мати 
продовольче забезпечення щонайменше на 6 мі-
сяців; переселенцям не будуть поверненні їхні 
землі і садиби, і вони не можуть розраховувати 
на допомогу держави24. Питання повернення ко-
лоністів також розглядалося на засіданні політ-
бюро ЦК КП(б)у 23 червня 1922 р., яке виріши-
ло дозволити рееміграцію за умови дотримання 
висунутих Наркомземом вимог25.

Водночас із чисто теоретичним обговоренням 
умов повернення німців-колоністів в україну 
між наркоматами закордонних справ і землероб-
ства тривало листування і про конкретних пере-
селенців. Так, у відповідь на запит НКЗс усРР 
про переїзд групи колоністів (138 громадян 
Німеччини і 55 – україни) Наркомзем повідомляв 
про готовність розселили німецьких підданих у 
німецьких менонітських колоніях Миколаївської 
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губернії, а українських – у Павлоградському по-
віті Катеринославської губернії26.

8 липня 1922 р. НКЗс усРР офіційно пові-
домив своєму представництву у Німеччині про 
умови рееміграції німців-колоністів. Зокрема: 
поворотцям будуть надані ділянки землі без гос-
подарчих будівель; їм надаватимуться пільги 
у придбанні будівельних матеріалів (переваж-
но деревини); щоб користуватися пільгами для 
переселенців-поворотців, реемігранти повинні 
мати реманент у розмірі не нижче середньої нор-
ми, посівний матеріал і провіант щонайменше 
на 6 місяців; земельні наділи будуть надані у 
Одеській, Миколаївській або Катеринославській 
губерніях впродовж 2-х тижнів після прибуття 
колоністів у губернське місто; розмір земельної 
ділянки залежатиме від наявності реманенту і 
кількості посівного матеріалу; направляти рее-
мігрантів можна було групами не менше 25 осіб, 
попередивши Наркомзем за 3 тижні (в Одесу і 
Миколаїв – без попередження); на кордоні пе-
реселенців мав прийняти укревак і забезпечити 
для них 3-тижневе проживання у губернському 
місті27.

До листа додавався приблизний розрахунок 
господарського обладнання середнього селян-
ського господарства в районах колонізації, роз-
роблений управлінням землеустрою і меліо-
рації при Наркомземі усРР 21 червня 1922 р. 
Відповідно до цього розрахунку середнє гос-
подарство мало складатися з 7–8 осіб, з них 3 – 
«полнорабочих» і могло отримати 14–17 десятин 
землі. бажаним було забезпечення сільськогос-
подарським реманентом у таких розмірах:

Мертвий інвентар:
Плуг  1
буккер з сівалкою  1
Рядова сівалка 1
Жатка 1
Віялка 1
соломорізка  1 на 2 господарства
Коренерізка 1
Пропашник 1
Культиватор 1
Полольник  1
Дерев’яні борони 2
Залізні борони 1
Дискова борона  1
Молотарка 1 на 3 господарства
бричка 1
Гарба 2
Дрожки (бігунці, лінійка)  1
Живий інвентар:
Корів  2

Корів-молодняка 3
Коней робочих 4
Коней-молодняка 
до 3-х років  3
Овець 15
свиней 2
Підсвинків (4–8 міс.) 2
Птиці без обмежень28.
усвідомлюючи важливість повернення нім-

ців-колоністів для інтенсифікації сільсько госпо-
дар ського виробництва у південних регіонах 
усРР, радянське керівництво (принаймні на 
папері) намагалося створити більш сприятли-
ві (у порівнянні з іншими групами населення) 
умо ви господарювання. Так, 17 серпня 1921 р. 
Особ лива комісія з палива і продовольства РНК 
усРР постановила вважати за можливе дозволи-
ти об’єднанням німецьких колоністів самостійно 
збирати продподаток, передати їм у користуван-
ня частину місцевих підприємств (у першу чер-
гу з обробки сільськогосподарської продукції), 
сприяти у постачанні матеріалів і засобів вироб-
ництва, зборі лікарських рослин, організації мо-
лочних ферм, укладати з ними договори у сфері 
вирощування «інтенсивних культур» (насіння 
злакових і городніх культур) тощо29.

Радянські ЗМі також готували ґрунт для мож-
ливої рееміграції німецьких колоністів. у того-
часних газетах можна було зустріти нейтральні 
або й позитивні повідомлення про них та про 
їхній можливий приїзд в усРР. Разом з тим ра-
дянське керівництво розуміло, що за німецьки-
ми колоністами стоїть не лише німецький уряд, 
а й низка організацій німецьких емігрантів у 
Німеччині, Швейцарії та сША, які можуть нада-
ти дієву допомогу колоністам, а, значить, і народ-
ному господарству усРР. Так, 15 липня 1922 р. 
газета «Вісті ВуЦВК» повідомляла, що на той 
час німцям-колоністам надійшло у вигляді до-
помоги (пожертв) 79 пакунків одягу (вартістю 
15 тис. німецьких марок за пакунок) та 400 про-
дуктових посилок вагою від 10 до 40 кілогра-
мів кожна. Крім того, допомогові організації у 
Північній Америці збиралися надіслати україн-
ським німцям партію кукурудзи вартістю 10 млн. 
німецьких марок, а в Швейцарії було зібрано 
300 швейцарських франків на закупівлю одягу. 
Газети повідомляли і про підтримку колоністів 
владою Німеччини. Зокрема, Рейхстаг прийняв 
рішення про асигнування 100 млн. німецьких ма-
рок на відновлення тих господарств, що потерпі-
ли від неврожаю30.

Проте, з часом ставлення радянської влади 
до можливості рееміграції німців-колоністів змі-
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нювалося в негативний бік. Повноважний пред-
ставник усРР у Німеччині М. лівицький, який 
тимчасово обіймав цю посаду замість хворого 
В. Ауссема, у спеціальній доповіді від 23 верес-
ня 1922 р. визначив декілька причин, що стали на 
перешкоді поверненню німців-колоністів: 1) еко-
номічна слабкість поворотців; 2) їхня неприхиль-
ність до радянської влади; 3) можливість кон-
фліктів між колоністами і місцевим населенням 
на ґрунті розподілу землі, 4) зменшення в усРР 
площ нерозподілених земель і необхідність 
створення резерву земель ного фонду для очіку-
ваної рееміграції українців з Зеленого Клину та 
Приамур’я. Він допускав лише можливість до-
пущення в україну колоністів з громадянством 
Німеччини, що тягнуло б за собою обмеження їх 
майнових прав. Також М. лівицький сумнівався 
в тому, чи зможуть німці-колоністи бути такою 
ж корисною для українського села «культурною 
силою», якою вони були у дореволюційні роки31.

5 жовтня 1922 р. член колегії, завідувач еко-
номіко-правового відділу НКЗс М. Поволоцький 
писав завідувачу Консульського відділу диппред-
ставництва усРР у Німеччині М. Руденку, що 
повернення в україну колоністів, позбавлених 
засобів до існування, є небажаним. Рееміграція 
можлива лише для економічно сильних госпо-
дарств, об’єднаних у групи відповідно до вимог 
Наркомзема. індивідуальне повернення можливе 
лише в окремих випадках32.

1 грудня 1922 р. М. Поволоцький надіслав 
диппредставнику усРР у Німеччині В. Ауссему 
лист із остаточними інструкціями щодо німців-
колоністів:

1) переселення в україну офіційно припинено 
Постановою ВуЦВК від 7 вересня 1921 р. Крім 
того, запас сільськогосподарських земель, що мо-
гли бути надані для потреб колонізації, повністю 
вичерпався, оскільки ці землі були розподілені 
між українськими селянами;

2) навіть в разі виконання німцями-колоніста-
ми всіх висунутих до них вимог щодо забезпече-
ності реманентом і посівним матеріалом, НКЗс 
вважає їх переселення в україну небажаним з 
огляду на їхні політичні і соціальні орієнтації. 
Виключення можуть становити лише ті німці-ко-
лоністи, які були примусово виселені з україни 
німецькими окупаційними військами. При цьому 
їм не надавались гарантії отримання землі;

3) зважаючи на політику радянського керівни-
цтва щодо зменшення присутності в усРР будь-
яких іноземців, НКЗс небажаним вважав і приїзд 
колоністів – підданих Веймарської республіки33.

На цьому спроби українських радянських 
дипломатів організувати повернення німців-ко-
лоністів в усРР фактично припинилося. Важкі 
обставини життя в усРР призвели до того, що 
в країну не тільки не пішов потік працьовитих і 
добре освічених реемігрантів, а навпаки – значна 
кількість німців-колоністів висловило бажання 
залишити територію усРР. у 1922–1924 рр. вна-
слідок низки причин політичного (позбавлення 
виборчих прав, відмова у виділенні німецьких 
сіл у окремі національні адміністративно-тери-
торіальні одиниці) та економічного (завищені 
податки, нерентабельність господарства вна-
слідок нестачі землі) характеру спостерігається 
значний відтік німців-колоністів у Канаду. За цей 
час з україни виїхало понад 8 тис. німців (не вра-
ховуючи дітей), ще близько 20 тис. подали заяви 
на виїзд. Емігрували переважно меноніти, яких 
в україні проживало близько 56 тис. із загальної 
кількості німців у 360 тис. осіб. Згодом ці тенден-
ції значно посилились. станом на весну 1927 р. 
тільки через американські та канадські пароплав-
ства прагнуло виїхати понад 10 тис. німців коло-
ністів34.

Таким чином, спроба організувати повер-
нення німців-колоністів у місця їхнього попере-
днього проживання завершилась крахом. спосіб 
організації та ведення господарства колоністами 
виявився несумісним із комуністичною доктри-
ною, що у кінцевому результаті призвело до зна-
чного відтоку німців з україни.
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В статье на основании архивных документов рассмотрена попытка организации Народным комиссариатом 
иностранных дел уссР и дипломатическим представительством уссР в Германии реэмиграции в уссР нем-
цев-колонистов в 1921–1922 гг. Определены категории населения Германии, которые стремились вернуться в 
украину, проанализированы причины, побудившие их к переезду, показано отношение государственных и пар-
тийных органов уссР к реэмиграции немцев-колонистов, выяснены причины неудачи этого проекта.

Ключевые слова: колонизация, немцы-колонисты, эмиграция, реэмиграция, дипломатическое представи-
тельство уссР в Германии, НКИД уссР, В. Ауссем, х. Раковский.

The article, based on archival documents, considered the attempt made by the People’s Commissariat for Foreign 
Affairs of the UkrSSR and the UkrSSR diplomatic mission in Germany of re-emigration in the UkrSSR of German 
colonists in 1921–1922. The author defined the groups of population in Germany, who sought to return to Ukraine. He 
also analysed the reasons, which led them to move, showed the attitude of state and party bodies of the UkrSSR to re-
emigration of German colonists, figured out the reasons for the failure of this project.

Key words: colonization, German colonists, emigration, re-emigration, the Ukrainian Socialist Soviet Republic dip-
lomatic mission in Germany, the People Commissariat of Foreign Affairs of the Ukrainian Socialist Soviet Republic, 
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Одним із наслідків перебудовчих процесів для 
громадсько-політичного життя уРсР стала поява 
і розвиток низки об’єднань, груп та організацій, 
які виникали без формальної згоди партійних та 
державних органів, не мали офіційної реєстрації, 
а відтак отримали назву «неформали». З моменту 
появи їм були притаманні такі характерні риси та 
особливості: стихійний процес формування, роз-
будова неформальних структур «знизу» під впли-
вом народної ініціативи, об’єднання громадян на 
основі спільних інтересів та особистих стосун-
ків, відсутність на початковому етапі чіткої ре-
гламентації діяльності, обрання, а не призначен-
ня лідера на основі визнання його авторитету та 
компетентності у відповідному виді діяльності, 
консолідація на основі демократичних засад, по-
рівняно значний ступінь самостійності та неза-
лежності від державних і політичних структур1.

Вивченням розвитку неформального руху в 
уРсР у роки перебудови займалися багато до-
слідників, серед яких: В. К. баран2, О. Д. бойко3, 
О. В. Гарань4, Г. і. Гончарук5, Т. Г. Гунчак6, 
А. М. Русначенко7, В. М. литвин8 та ін. 
Незважаючи на велику кількість досліджень, 
тією чи іншою мірою присвячених неформаль-
ному руху, окремі питання, пов’язані з його роз-
витком, потребують детальнішого вивчення. 
Відтак, необхідність введення до наукового обігу 
нових історичних джерел є очевидною.

З огляду на це ми вирішили провести дослі-
дження, присвячене з’ясуванню джерельного по-
тенціалу документів ЦК Компартії україни для 
вивчення розвитку неформального руху в уРсР 
у роки перебудови. Завдання, яке ми поставили 
перед собою задля досягнення окресленої мети, 
полягає в аналізі партійних документів на пред-
мет відображення у них питань, так чи інакше 
пов’язаних із самодіяльними об’єднаннями, їх-
ньою діяльністю, ставленням до них партійної та 
державної влади тощо.

Аналіз документів ЦК Компартії україни 
свідчить про значні масштаби та високу динамі-

ку розвитку неформального руху в уРсР у роки 
перебудови. Так, наприклад, у записці секрета-
ря ЦК КПу Ю. Н. Єльченка «Про самодіяльні 
формування» керівникам первинних партійних 
організацій від 21 січня 1989 р. йдеться про те, 
що «у республіці діє більше 20 тис. самодіяль-
них об’єднань різного спрямування»9. В записці 
ж завідувача ідеологічного відділу ЦК Компартії 
україни л. М. Кравчука «Про роботу партійних 
комітетів республіки з самодіяльними громад-
ськими об’єднаннями» ідеологічній комісії ЦК 
КПу від 24 червня 1989 р. мова йде про більш 
ніж 47 тис. таких організацій10. Таким чином, 
всього за півроку кількість неформальних груп, 
які діяли в уРсР, збільшилася більш ніж вдвічі.

Одним із питань, з’ясувати яке дозволяють 
документи ЦК Компартії україни, є ставлення 
республіканського партійного керівництва до не-
формального руху. Так, наприклад, у вже згадува-
ній нами записці «Про самодіяльні формування» 
з цього приводу сказано так: «Перебудова ви-
кликала небачене раніше піднесення громадської 
ініціативи. На цій хвилі виникло немало самоді-
яльних об’єднань, які відображають багатоманіт-
ність соціальних інтересів людей […]. більшість 
з них володіє неабияким творчим потенціалом, 
проводить корисну для суспільства роботу. Тому 
ми проти того, щоб розглядати ці нові форми со-
ціальної активності людей ледве не як прийдеш-
ню небезпеку для нашого суспільного устрою. 
Такі настрої – а вони розповсюджені – суперечать 
лінії партії на демократизацію, гласність, соці-
альний плюралізм. Нам потрібно і надалі підтри-
мувати перебудовчі устремління усіх прошарків 
суспільства. спрямовувати громадську ініціати-
ву в річище перебудови, соціального оновлен-
ня […]. В той же час не можна закривати очі на 
те, що на хвилі суспільного підйому з’явилися 
окремі, хоча і нечисленні угрупування, чиї інтер-
еси далекі від цілей перебудови. Вони протистав-
ляють себе партії та державним органам, громад-
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ським організаціям. Намагаються використати 
процес демократизації та гласності у деструк-
тивних цілях, перевести природні національні 
почуття людей у руйнівне річище націоналізму 
та шовінізму. Роблять ставку на організацію ву-
личних зібрань, проведення несанкціонованих 
мітингів і демонстрацій. Мова йде, перш за все, 
про такі об’єднання, як «українська гельсінська 
спілка», «Комітет захисту української католиць-
кої церкви» у львові, «український культуроло-
гічний клуб», «українська демократична спілка» 
у Києві, «Демократична спілка сприяння перебу-
дові» в Одесі, «Добра воля» в Ялті та ін.»11.

іншим важливим для з’ясування ставлення 
партійного керівництва уРсР до неформаль-
ного руху документом є записка завідувача 
ідеологічного відділу ЦК Компартії україни 
л. М. Кравчука «Про роботу партійних коміте-
тів республіки з самодіяльними громадськими 
об’єднаннями» ідеологічній комісії ЦК КПу від 
24 червня 1989 р.12. Зазначивши у ній, що аб-
солютна більшість неформальних організацій 
перебувала на позиціях перебудови, проводила 
корисну для суспільства роботу, л. М. Кравчук 
наголосив на тому, що у республіці на гребе-
ні суспільного підйому поряд із самодіяльними 
утвореннями позитивного соціально-політично-
го спрямування виникли політизовані угрупу-
вання, «цілі та дії яких далекі від цілей перебу-
дови, інтересів народу»13. Таких об’єднань він 
нарахував 14: «український культурологічний 
клуб», «українська народно-демократична ліга», 
«Громада», «спадщина», «Товариство реабіліта-
ції політв’язнів», «Комітет за відродження україн-
ської автокефальної православної церкви» (Київ), 
«українська гельсінська спілка», «Комітет захис-
ту української католицької церкви», «Товариство 
лева» (львів), «Народна спілка сприяння пере-
будові» (Одеса), «Добра воля» (Ялта), «Квітень», 
«Шанс» (харків), «український християнсько-
демократичний фронт» (івано-Франківськ)14. 
«лідери вказаних об’єднань, – сказано у доку-
менті, – відкрито використовують антирадян-
ські лозунги та заклики, створюють нездоровий 
ажіотаж навколо складнощів, які виникають в 
ході перебудови, тенденційно трактують пи-
тання розвитку національної мови та культури. 
Особливо виразно така тактика дій проявля-
ється на заключному етапі підготовки до вибо-
рів народних депутатів, зокрема, у м. Києві, у 
львові, Житомирі, Ворошиловграді, Кримській, 
харківській, Полтавській, Дніпропетровській, 
Запорізькій областях. Відмічені спроби екстре-
містських елементів протягнути у програмні 

документи самодіяльних об’єднань вимоги про 
проголошення права на існування в нашій держа-
ві «демократичної опозиції» і, зокрема, багато-
партійної системи, внесення змін до Конституції 
сРсР «про добровільне входження в сРсР со-
юзних республік у межах конфедерації», дозвіл 
«вільної пропаганди за відділення україни від 
сРсР» […]. Необхідно відмітити, що зазначені 
формування за складом нечисленні, підтримкою 
громадськості не користуються. більшість їхніх 
лідерів та організаторів раніше були засуджені за 
антирадянську діяльність. спільним для учасни-
ків цих угрупувань є орієнтування на підтримку 
зарубіжних націоналістичних центрів, спроби 
протиставити себе партійним та радянським ор-
ганам, створити опозиційні КПРс структури, ви-
сунення ультимативних вимог, політичні спеку-
ляції та демагогія, прагнення створювати шляхом 
організації вуличних зібрань, несанкціонованих 
мітингів та демонстрацій обстановку соціальної 
напруженості, нестабільності. характерною осо-
бливістю тактики цих угрупувань є також праг-
нення проникнути у керівництво будь-яких са-
модіяльних формувань, захопити там лідерство, 
надати діяльності цих формувань деструктивний 
характер»15.

Поряд із оцінкою неформального руху в за-
писці визначено роль, яку повинна була відігра-
ти Компартія україни у процесі його розвитку: 
«беручи до уваги, що самодіяльні об’єднання в 
цілому мають неабиякий творчий потенціал, від-
бивають багатоманітність соціальних інтересів 
людей, було б помилкою розглядати ці нові фор-
ми соціальної активності населення ледве не як 
небезпеку для нашого суспільного устрою. Такі 
настрої – а вони розповсюджені – суперечать 
лінії партії на демократизацію, гласність, плю-
ралізм. Необхідно підтримувати об’єднання з 
позитивними програмами діяльності, спрямову-
вати їхню ініціативу в межі діючих організацій 
товариств охорони пам’яток історії і культури, 
книголюбів, боротьби за тверезість, охорони 
природи, милосердя, різних громадських фондів. 
Тобто, мова йде про те, щоб дати самодіяльним 
об’єднанням достойну справу, можливість для 
самовираження. Необхідно не на словах, а на 
ділі підтримувати їхні конструктивні починання, 
розумні ініціативи, які слугують громадським ін-
тересам. Тільки на цій основі можна здійснити 
серйозний політичний та організаційний вплив 
на самодіяльні формування. будь-які спроби ста-
ти на шлях заборони можуть призвести до «не-
проникності» неформальних організацій і груп, 
що серйозно ускладнить роботу з ними»16.
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Важливе значення для вивчення форм і ме-
тодів роботи партійного керівництва уРсР із 
неформальними організаціями має проект ре-
комендацій ідеологічної комісії ЦК Компартії 
україни з приводу посилення ідеологічного та 
організаційного впливу на самодіяльні форму-
вання обкомам, міськкомам, райкомам партії та 
первинним партійним організаціям від 26 червня 
1989 р.17. Наголосивши на тому, що «велику шко-
ду завдають заборонні методи, спроби підім’яти 
«незручні» самодіяльні формування»18, його ав-
тори рекомендували:

– всебічно підтримувати різні форми на-
родної ініціативи, спрямовані на прискорення 
процесу перебудови, надавати всебічну допо-
могу об’єднанням із позитивними програмами 
діяльності, переконливо роз’яснювати населен-
ню, що партійні комітети виступають не про-
ти Народного руху на підтримку перебудови як 
творчої ініціативи та конструктивної роботи, а 
проти різного роду організаційних утворень, які, 
прикриваючись іменем народу, приписують собі 
лише контрольно-ревізійні функції, уникають 
будь-якої відповідальності за здійснення тих чи 
інших конкретних справ, спрямованих на покра-
щення реального життя людей;

– розкривати небезпеку консолідації різних 
екстремістських груп під «дахом» НРу, можли-
вості його трансформації в організацію націо-
налістичного спрямування, опозиційну КПРс 
структуру;

– урізноманітнювати форми роботи з учасни-
ками самодіяльних об’єднань, ширше практику-
вати діалоги з ними, у тому числі публічні, з ви-
світленням у ЗМі, індивідуальну, роз’яснювальну 
роботу, допомагати неформалам знаходити кон-
кретну, корисну справу і доводити її до кінця, не 
допускати формування громадської думки про 
немов би тільки заборонні методи, які застосо-
вуються партійними комітетами та радянськими 
організаціями для протидії НРу;

– партійним комітетам оперативно давати по-
літичну оцінку програмам і діям самодіяльних 
об’єднань, роз’яснювати комуністам, населен-
ню, що стоїть за тією чи іншою програмою, до 
чого може призвести її реалізація, не залишати 
без принципової публічної політичної оцінки 
жодної заяви, жодної дії екстремістів, спрямо-
ваної на загострення соціального напруження, 
дестабілізацію обстановки. Оперативно і гостро 
реагувати на факти, коли окремі особи з числа 
ідеологічного активу (лектори, доповідачі, про-
пагандисти, журналісти) всупереч лінії партії 
ведуть пропаганду НРу. суворо запитувати з 

тих членів КПРс, які займають примиренську 
позицію, проявляють стосовно екстремістів без-
принципність, припускають відхилення від лінії, 
виробленої партійною організацією;

– забезпечувати ініціативний підхід і насту-
пальність у постановці та вирішенні гострих 
питань соціально-економічного розвитку, між-
національних відносин, екології, активну і аргу-
ментовану протидію політичній демагогії та про-
тивникам перебудови під час мітингів, зібрань і 
дискусій, які проводяться за ініціативою самоді-
яльних громадських формувань19.

Таким чином, партійне керівництво уРсР роз-
ділило неформальні організації, які діяли у рес-
публіці на 2 табори: «поміркований» та «екстре-
містський». Зауважимо, що абсолютна більшість 
партійних документів, у яких йдеться про не-
формальний рух, стосуються саме політизованих 
(«екстремістських») самодіяльних об’єднань. 
Причиною цього є, вочевидь, потужний суспіль-
ний резонанс їхньої діяльності, а, значить, і ве-
лика увага, яку приділяв цим організаціям ЦК 
Компартії україни.

Аналіз партійних документів дозволяє склас-
ти уявлення про цілі та завдання, які ставили пе-
ред собою члени таких організацій, стратегію і 
тактику їхньої боротьби з системою тощо. Так, 
наприклад, цитовані нами слова Ю. Н. Єльченка 
про те, що політизовані самодіяльні об’єднання 
робили ставку на організацію вуличних зібрань 
та проведення несанкціонованих мітингів і де-
монстрацій, знаходять своє цілковите підтвер-
дження у низці партійних документів. Одним із 
них є таємна інформація ідеологічного відділу 
ЦК Компартії україни «Про нові тенденції в ор-
ганізаціях несанкціонованих мітингів у м. Києві» 
ЦК КПу від 14 березня 1989 р.20. у ній сказано, 
що в Києві під виглядом участі у передвиборчій 
кампанії окремими екстремістськи налаштова-
ними групами організовувалися політичні диску-
сії з наступними спробами переведення їх у не-
санкціоновані мітинги на хрещатику. Зауважено, 
що агітатори з числа політичних екстремістів 
залюбки вступали у відкриті дискусії, виголошу-
вали короткі промови, широко використовували 
націоналістичні лозунги, плакати, карикатури 
республіканських політичних лідерів. Детально 
проаналізовано тези, до яких у цілому зводилися 
їхні виступи, та аргументи, які висувалися ними 
на користь своїх слів. Що стосується наслідків 
такої агітації для формування громадської думки, 
у документі сказано наступне: «Відношення лю-
дей, втягнених у бесіди, різне. більшість, трохи 
послухавши, йде, близько 25-30% підтримують 
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екстремістські розмови, приблизно стільки ж на-
магаються сперечатися, доводити, запевняти»21.

В інформації також відмічено почастішання 
випадків ведення агітаційної роботи у підзем-
них переходах під виглядом музичних концер-
тів. сказано про зміни у характері агітації, які 
полягали у посиленні критики керівників партії 
та уряду республіки, партійних і радянських пра-
цівників, появі закликів брати приклад із прибал-
тійських республік, Нагірного Карабаху, окремих 
вигуків про те, що треба брати владу в свої руки. 
Зазначено, що «для протидії даним групам ідео-
логічним відділом ЦК Компартії україни спільно 
з Київським міськкомом партії були організовані 
спеціальні агітаційно-пропагандистські групи»22. 
Подано інформацію про методи їхньої роботи – 
участь у дискусіях, контрпропаганда, – спрямо-
ваної на нейтралізацію «ідеологічно шкідливих 
суджень, зниження їхнього впливу на людей»23. 
Наприкінці документа вміщено прогноз, згідно 
з яким «екстремістськи налаштовані групи дану 
форму ідеологічного впливу (агітацію – О. Г.) бу-
дуть намагатися розвивати для того, щоб макси-
мально її використати у ході виборів до місцевих 
Рад народних депутатів не лише у Києві, а й ін-
ших містах республіки»24.

Важливе значення для вивчення діяльності 
політизованих самодіяльних об’єднань мають 
інформації обкомів Компартії україни до ЦК 
КПу25. Вони містять багато фактологічних даних 
з приводу організації неформалами несанкціо-
нованих мітингів та зібрань, їхніх стосунків із 
представниками місцевих партійних, радянських 
та державних осередків тощо. Типовий при-
клад – інформація Донецького обкому Компартії 
україни «Про мітинг у м. Донецьку» ЦК КПу від 
29 серпня 1989 р.26.

Відомості про діяльність політизованих само-
діяльних об’єднань містяться також у записках, 
довідках та інформаціях відділів ЦК Компартії 
україни до ЦК КПу27. Так, наприклад, 4 грудня 
1989 р. відділ організаційно-партійної та кадро-
вої роботи ЦК Компартії україни відправив до 
ЦК КПу інформацію «Про мітинг, який відбувся 
3 грудня 1989 року, «Через демократичні вибо-
ри – до демократичної держави», у якій поряд із 
детальною інформацією про мітинг, містився пе-
релік рекомендацій, спрямованих на нівелюван-
ня впливу неформальних організацій28.

Не менш цінними для вивчення питань, 
пов’язаних із розвитком неформального руху в 
уРсР, є інформації ЦК Компартії україни до ЦК 
КПРс29. Вони містять відомості про кількісний 
та якісний склад окремих політизованих само-
діяльних об’єднань, їхніх лідерів та активних 

членів, мету діяльності тощо. Так, наприклад, у 
інформації ЦК Компартії україни «Про деякі тен-
денції розвитку політичної обстановки у респу-
бліці» ЦК КПРс від 6 травня 1989 р., підписаній 
першим секретарем ЦК КПу В. В. Щербицьким, 
сказано про «спроби окремих осіб із числа по-
літичних екстремістів і демагогів, націоналістич-
них та антисоціалістичних елементів використа-
ти демократію і гласність на шкоду перебудові, 
штучно загострити обстановку в республіці»30. 
Наголошено на зростанні тенденції до «мітинго-
вої демократії», яка використовувалася ними для 
«провокування невдоволення серед населення, 
очорнення соціалізму, дискредитації КПРс»31. 
Зазначено, що «у республіці діє 15 самодіяльних 
формувань «вкрай шкідливого спрямування», у 
програмних документах яких висуваються ви-
моги про проголошення права на існування в 
нашій країні демократичної опозиції та, зокре-
ма, багатопартійної системи, внесення змін до 
Конституції сРсР «про добровільне входження 
в сРсР союзних республік у межах конфедера-
ції» і т. ін.»32. у документі також детально оха-
рактеризовано одну з найбільш впливових само-
діяльних організацій – українську гельсінську 
спілку. сказано про активізацію спроб створен-
ня у республіці Народного руху україни за пе-
ребудову, шкідливість якого пояснено тим, що 
«ряд ворожих екстремістських угрупувань, зо-
крема, «українська гельсінська спілка» (львів), 
«українська народно-демократична ліга» (Київ) 
оголосили відверто про своє входження у «рух», 
намагаються об’єднати навколо нього формуван-
ня антирадянського спрямування»33. Відмічено 
використання «екстремістськими та націоналіс-
тичними елементами» у своїх політичних цілях 
релігійного фактору – різке загострення за їхньої 
активної участі «уніатського» питання в західно-
му регіоні республіки.

Важливе місце у інформаціях ЦК КПу до ЦК 
КПРс відведено висвітленню практичних захо-
дів, вживанням яких українське партійне керів-
ництво намагалося тримати під контролем «екс-
тремістське» крило неформального руху. Ось, 
наприклад, що сказано з цього приводу в таємній 
інформації ЦК Компартії україни «Про протидію 
негативним тенденціям у діяльності деяких само-
діяльних об’єднань в українській РсР» ЦК КПРс 
від 17 лютого 1989 р.: «Під постійним контролем 
ЦК Компартії україни тримає ті самодіяльні 
об’єднання, які намагаються надати своїй діяль-
ності політичну спрямованість, яка йде врозріз із 
інтернаціоналістичною ідеологією, принципами 
соціалізму, займають антиперебудовчі позиції. 
серед них так звані українська гельсінська спіл-
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ка (уГс), українська демократична спілка (уДс), 
український культурологічний клуб (уКК), деякі 
інші […]. Щоб не допустити поширення їхньо-
го впливу, партійні комітети застосовували різні 
форми роботи. серед них – аналіз «програм», 
«відозв», «статутів» та роз’яснення людям шкід-
ливості, небезпечності подібних позицій, їхнього 
антирадянського спрямування, невідповідності 
законам і Конституції сРсР та уРсР. Ведеться 
оперативний аналіз діяльності екстремістських 
об’єднань, індивідуальна робота з їхніми ліде-
рами. Ефективно, ми вважаємо, була проведена 
робота з викриття цілей уГс, уДс, уКК. були 
уважно проаналізовані програмні документи цих 
об’єднань. Результати аналізу стали надбанням 
ідеологічного активу, трудящих. Підготовлені та 
направлені у партійні комітети республіки орієн-
тування, опубліковано ряд статей, вийшли в ефір 
спеціальні теле- і радіопередачі»34.

у цій же інформації вміщено відомості про за-
ходи, вжиті українською партійною номенклату-
рою з метою недопущення створення Народного 
руху україни за перебудову: «Передбачаючи 
можливість виникнення на україні об’єднань 
типу відомих «народних фронтів», ЦК Компартії 
україни уважно аналізував тенденції у суспіль-
ному житті республіки, застосовував попереджу-
вальні міри. Проведено відкриту дискусію, в якій 
прийняли участь члени ЦК. Телебачення, радіо 
оперативно підготували спеціальні передачі про 
зібрання письменників, що відбулося, було опу-
бліковано кілька статей з аналізом обговорюва-
них на ньому документів так званого Народного 
руху україни за перебудову (НРу). Населення 
республіки змогло переконатися у справжніх ці-
лях цієї групи, побачити розходження підгото-
ваних нею проектів документів з Конституцією 
сРсР і Конституцією уРсР, рішеннями хіх 
Всесоюзної партійної конференції […]. Оскільки 
проект програми НРу, який містить націоналіс-
тичні ідеї та екстремістські положення, які йдуть 
врозріз з політичною платформою перебудови, 
нашими основоположними принципами, опу-
бліковано в органі спілки письменників газеті 
«літературна україна», ЦК Компартії  україни, 
обкоми партії організували широке його обгово-
рення, критичний аналіз безпідставності, шкід-
ливості цілей та завдань НРу»35.

Наступне питання, відповісти на яке дозво-
ляють партійні документи, стосується ставлення 
громадськості до неформального руху. Особливо 
цінними у цьому плані є резолюції, які прийма-
лися зборами трудових колективів республіки 
та відправлялися до ЦК Компартії україни. Для 
нашого дослідження вони становлять інтерес, 

перш за все, через вміщені у них оцінки діяль-
ності політизованих самодіяльних об’єднань. 
Ось, наприклад, що сказано з цього приводу в 
резолюції зборів представників трудових колек-
тивів Жовтневого району м. Києва від 15 вересня 
1989 р.: «Наша тривога про теперішнє та майбут-
нє посилюється і політичною нестабільністю в 
суспільстві. Як гриби після дощу плодяться різні 
неформальні об’єднання, організації, які пропо-
відують монархічні, буржуазно-демократичні, 
шовіністичні, націоналістичні, релігійні ідеї та 
погляди. більше спекулюючи на наших трудно-
щах, ніж вирішуючи конкретні питання, вони 
втягують трудящих у проведення мітингів, ак-
цій, доводять ситуацію до політичного абсурду, 
штовхають людей на необдумані дії. Треба бути 
безвідповідальним політиком, щоб насильно 
нав’язувати усім лише українську мову спілку-
вання, і нібито від імені народу добиватися вихо-
ду україни зі складу сРсР, зміни суспільно-полі-
тичного устрою в країні. Ми не допустимо, щоб 
під прапором перебудови був нанесений удар 
нами історично обраному суспільному устрою – 
соціалізму. Всі перетворення лише у межах соці-
алізму, з цього шляху ми не повернемо»36.

Важливе значення для з’ясування громад-
ських настроїв з приводу розвитку неформаль-
ного руху має інформація загального відділу 
ЦК Компартії україни «Про листи громадян, які 
стосуються громадсько-політичної обстановки у 
республіці» ЦК КПу від 14 вересня 1989 р.37. у 
ній сказано, що за 8 місяців поточного року ЦК 
Компартії україни отримав 21278 листів, у біль-
шості яких йшлося про зростання соціальної на-
пруженості, політичні та економічні проблеми 
республіки. Поміж іншим у документі зазначено 
наступне: «серйозне занепокоєння у трудящих 
викликають екстремістські устремління лідерів 
Народного руху україни на підтримку перебу-
дови, інших, як підкреслено у багатьох листах, 
груп авантюристів, які сіють смуту, наполегливо 
рвуться до політичної влади. В зв’язку з цим на-
дійшло більше 800 листів. більше 70% їх містять 
різке засудження «демагогічних, провокаційних 
і безвідповідальних дій та програм новоявлених 
організацій, їхніх керівників, які поводять себе 
все більш зухвало та агресивно», закликаючи до 
конфронтації, ультиматумів, диктату. Особливо 
хвилює людей загострення національних про-
блем у республіці, підбурювачем чого, на думку 
трудящих, є також лідери НРу, різного роду угру-
пування націоналістичного спрямування […]. 
Автори багатьох листів обурені тим, що серед 
різного роду екстремістів опинилися і члени пар-
тії. В зв’язку з цим вони висловили думку «про 
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несумісність перебування таких подорожніх у 
лавах КПРс»38.

Поява Народного руху україни за перебудову 
(НРу) – масової громадсько-політичної організа-
ції всеукраїнського масштабу, навколо якої задля 
підтримки перебудовчих процесів «знизу» кон-
солідувалася прогресивна частина українського 
суспільства, стала важливою віхою суспільно-
політичного життя уРсР досліджуваного періо-
ду. Аналіз партійних документів свідчить, що ЦК 
Компартії україни поставився до ідеї створення 
НРу вороже, одразу зарахував його до лав «екс-
тремістських» організацій. Підставою для такої 
оцінки у документах ЦК КПу названо прагнення 
ідеологів Руху створити «альтернативну КПРс 
політичну структуру, яку можна було б вико-
ристати проти єдності держави»39. Зважаючи на 
великий суспільний резонанс виникнення НРу, 
партійні документи відобразили широкий спектр 
питань, так чи інакше пов’язаних із цією орга-
нізацією. серед них: організаційна робота укра-
їнських письменників зі створення Руху, став-
лення до нього республіканського та місцевого 
партійного керівництва, державних органів, гро-
мадськості, розбудова регіональних рухівських 
структур, практична діяльність НРу тощо.

Документи ЦК Компартії україни містять 
відомості не лише про політизовані самоді-
яльні об’єднання, а й про окремі неформальні 
організації, які дистанціювалися від політики, 
«ідейно сформувались та організаційно зрос-
ли у ході розгортання суспільного дискурсу з 
трьох ключових проблем, які перебували в епі-
центрі громадської уваги у другій половині 80-х 
років, – ліквідації «білих плям» історії, віднов-
лення прав української мови, надання їй держав-
ного статусу, екологічної безпеки»40. Ними були: 
українська екологічна асоціація «Зелений світ», 
українське історико-просвітницьке товариство 
«Меморіал» і Товариство української мови імені 
Тараса Шевченка (ТуМ). у монографії вітчиз-
няного історика О. Д. бойка «україна в 1985-
1991 рр.: основні тенденції суспільно-політично-
го розвитку» про зазначені об’єднання сказано, 
що вони помітно виділялися з-поміж інших не-
формальних організацій «за ступенем впливу в 
суспільстві, чисельністю рядів, масштабами та 
інтенсивністю діяльності […], порівняно швид-
ко пройшли етап самоусвідомлення та перейшли 
від обговорень болючих питань у вузькому колі 
однодумців до широкої публічної діяльності, від 
утворення малочисельних неформальних груп до 
появи впливових організацій республіканського 
масштабу»41.

Документи ЦК Компартії україни дозволяють 
відповісти на низку питань, пов’язаних зі станов-
ленням та розвитком цих організацій, тактикою 
та стратегією їхньої діяльності, взаєминами з 
партійною номенклатурою, громадськістю тощо. 
своєю інформативністю при цьому виділяють-
ся інформації відділів ЦК Компартії україни 
до ЦК КПу, записки партійних керівників про 
установчі конференції ТуМ, «Зеленого світу» та 
«Меморіалу»42. Вони містять відомості про час 
та місце проведення таких конференцій, їхніх 
організаторів та учасників тощо. Важливе місце 
відведено у них аналізу виголошених на конфе-
ренціях промов, декларованих програмних по-
ложень новоутворених самодіяльних об’єднань. 
Звернено увагу на ставлення їхніх членів до 
КПРс та КПу.

Одним із таких документів є таємна записка 
секретаря ЦК Компартії україни Ю. Н. Єльченка 
«Про установчу конференцію товариства укра-
їнської мови імені Т. Г. Шевченка» ЦК КПу від 
13 лютого 1989 р.43. у ній подано детальну ін-
формацію про конференцію: сказано, де і коли 
вона відбулася, хто був її організатором, скільки 
делегатів взяли участь у її роботі, проаналізова-
но виступи доповідачів, названо ухвалені на ній 
програмні документи, перелічено обрані керівні 
органи ТуМ. Після відомостей про конференцію 
у записці вміщено перелік рекомендацій, спря-
мованих на взяття новоутвореної організації під 
контроль. Так, наприклад, обкомам і Київському 
міськкому партії рекомендувалося «приділяти 
увагу існуючим та новостворюваним осередкам 
товариства, добиваючись посилення партійного 
впливу на їхню діяльність»44.

Розповідають документи ЦК Компартії 
україни і про практичну діяльність ТуМ, «Зеле-
ного світу» та «Меморіалу». Так, наприклад, у 
таємній інформації хмельницького обкому КПу 
до ЦК Компартії україни від 29 серпня 1989 р. 
подано вичерпні відомості про екологічний мі-
тинг, організований у м. Нетішині місцевим від-
діленням ТуМ: де і коли відбувся, скільки три-
вав, чому був присвячений, хто був ініціатором, 
хто виступав, скільки людей взяло участь, як 
вони реагували на виступи, яка атмосфера па-
нувала і тощо45. у вже згадуваній нами записці 
«Про роботу партійних комітетів республіки з 
самодіяльними громадськими об’єднаннями» 
поміж іншим сказано про проведення членами 
«Меморіалу» низки суспільних заходів, у тому 
числі мітингів «Ніхто не забутий, ніщо не за-
буто», збору пожертв на пам’ятник жертвам ре-
пресій періоду культу особи сталіна, ведення 
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підготовки до створення документальних і на-
уково-популярних фільмів, книг, виставок46.

Проведене дослідження свідчить, що доку-
менти ЦК Компартії україни є важливим джере-
лом вивчення політизованих і аполітичних само-
діяльних організацій в уРсР у роки перебудови. 
В них відобразилися масштаби та динаміка роз-
витку неформального руху, ставлення до нього 
республіканського партійного керівництва, гро-
мадськості, особливості функціонування самоді-
яльних об’єднань, форми і методи ідеологічного 
та організаційного впливу на них ЦК КПу.

Зважаючи на широкий спектр питань, відпо-
вісти на які дозволяють документи ЦК Компартії 
україни, необхідність їх комплексного залучен-
ня при вивченні розвитку неформального руху в 
уРсР у роки перебудови є беззаперечною.
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Як писали у своїй праці В. Розенберг та 
В. Якушин, історія цензури повинна бути, без-
перечно, визнана дуже важливим і суттєвим 
розділом в історії російського життя і особливо 
літератури1. Тому становище та розвиток преси 
неможливо вивчати без дослідження діяльності 
цензури по відношенню до україномовних ви-
дань.

Перші праці про ставлення царської цензу-
ри до діяльності української періодичної пре-
си з’явилися на початку хх ст. Це були праці 
М. Грушевського, б. Грінченка, Д. Дорошенка, 
с. Єфремова та інших. у них йшлося про станов-
лення й розвиток національної преси та цензурні 
утиски проти неї.

Окремі аспекти діяльності цензурних уста-
нов (їхні антиукраїнські та антидемократичні 
дії) в контексті історії преси та видавничої спра-
ви досліджували Ф. савченко, А. бережний, 
В. Розенберг, б. Єсін, с. смірнов, В. Кізченко, 
О. Дей, В. Данілов2. Цензурним утискам, забо-
ронам та переслідуванням друку в україні при-
свячено праці істориків української діаспори 
А. Животка та Н. Полонської-Василенко3.

у період незалежності україни питання істо-
рії та діяльності імперських цензурних установ, 
у тому числі й київських, у контексті висвітлен-
ня історії видавничої справи та преси в укра-
їнських губерніях, торкалися В. Гутковський, 
і. Крупський, П. Федоришин, і. Михайлин, 
О. Овсієнко, О. сарнацький, В. Замлинський , 
М. Палієнко4.

Змістовні праці з історії українського друкова-
ного слова написав М. Тимошик5. Відносини пре-
си і цензурних установ Києва на поч. хх ст. роз-
крили у своїх статтях М. Щербак та Н. Щербак6.

Однак, на нашу думку, вивчення становища 
україномовної преси в Києві під час і після ре-
волюції 1905–1907 рр. залишається актуальним.

З початком російської революції 1905–1907 рр. 
посилились надії на вільний національний роз-
виток і національне самовизначення українців. 
Однією з головних рис того часу було виведен-
ня так званого «українського питання» на рівень 

практичної політики. Першочерговим завданням 
національно-свідомих представників української 
громадськості було скасування Емського указу 
1876 р., який фактично означав заборону укра-
їнства. свобода для української мови стала здо-
бутком першої російської революції. саме тоді 
українське суспільство отримало надію на ство-
рення національної преси рідною мовою. Треба 
зазначити, що до цього часу, внаслідок русифіка-
торської політики царського уряду, україномов-
ної періодичної преси на Наддніпрянщині прак-
тично не існувало.

17 жовтня 1905 р. проголошено царський 
маніфест, яким населенню дарувалися свободи 
совісті, слова, зібрань, союзів7. Після його обна-
родування Головне управління у справах друку 
в своєму циркулярі губернаторам від 19 жовтня 
1905 р. роз’яснювало, що він має послугувати 
основою для вироблення закону на зміну чинно-
го статуту про цензуру, що аж до видання його 
всі законоположення, що визначали діяльність 
установ і осіб цензурного відомства, залиша-
ються в повній силі; саме ж ставлення цензури 
до друкованих творів повинно корінним чином 
змінитися…8. Далі у циркулярі говорилося, що 
цензурному відомству у своїй діяльності в даний 
час потрібно, передусім, взяти за основу кримі-
нальне законодавство, яке передбачало низку 
злочинів, що можуть здійснюватися пресою.9 
Відмінялися всі циркулярні розпорядження, ви-
дані на підставі 140 статті статуту про цензуру 
і друк (стаття надавала право міністру внутріш-
ніх справ забороняти обговорення в пресі питань 
державного значення).

Ось як охарактеризував цей період у своїх 
спогадах цензор А. Єгоров: «Віднині немає біль-
ше різниці між звільненими в обох столицях від 
попередньої цензури періодичними виданнями 
і такими в провінції, які, як і перші, виходять 
уже без попереднього перегляду цензури… і як 
ті, так і інші, караються вже postfactum за скоєні 
ними діяння злочинного характеру кримінальни-
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ми законами і відповідними статтями про пока-
рання. Таким чином, сизифова праця цензорів, 
яка зобов’язувала їх до того не допускати у пресі 
жодного рядка без перегляду і схвалення, замі-
нена перевіркою вже віддрукованого матеріалу, 
з порушенням у випадках виявлення в ньому ді-
янь «злочинного характеру» законним способом 
переслідування судовим порядком»10. Далі він 
писав, що з великою цікавістю слідкував за тим, 
як скористається своєю самостійністю звільнене 
друковане слово, і був розчарований, бо, «ви-
рвавшись із-під цензурного ярма, що тяжіло над 
ним стільки років, воно як розгнузданий кінь, 
рвалося вперед, нерозбірливо попираючи все, що 
траплялося на його шляху…»11.

З 19 жовтня до 24 листопада, коли з’явилися 
Тимчасові правила про періодичні видання, на-
став період безцензурності, коли видання ви-
ходили без будь-яких дозволів. 24 листопада 
1905 р. отримали силу закону «Тимчасові пра-
вила про періодичну пресу». Попередня цензура 
для видань, що виходили у містах, адміністра-
тивні стягнення, грошові залоги і стаття 140 були 
відмінені. Відповідальність за злочини у галузі 
друку визначалася судом. було запроваджено 
явочний порядок заснування періодичних ви-
дань. Редактором міг бути лише російський під-
даний, який досягнув двадцятип’ятирічного віку, 
і володів усіма громадянськими правами. у ви-
падку заміни відповідального редактора чи при 
інших змінах необхідно було упродовж трьох 
днів повідомити про це цензуру. Кожний номер 
видання одночасно з виходом його в світ пови-
нен був доставлятися місцевій установі чи по-
садовій особі цензурного відомства. Номер міг 
бути арештований після порушення судового 
переслідування, суд міг призупинити видання до 
судового вироку. Часто призупинення періодич-
ного видання могло привести до його закриття і 
розорення видавця. Порушники закону штрафу-
валися (до 500 крб.), могли бути заарештовані 
на строк до 3 місяців або ув’язнені на термін від 
2 до 16 місяців чи поміщені у виправний буди-
нок, вислані на поселення12. Київський цензор 
с. Щоголєв писав, що закон про свободу друку 
від 24 листопада 1905 р. «створив у Росії десятки 
мильних пузирів – органів української преси (не 
лише на півдні, але й в столицях)… більшість з 
них не дожило до наших днів і загинуло від «ху-
досочия і безгрошів’я»13.

Однак, з часом почалося поступове обмежен-
ня свободи слова. 26 листопада МВс запропо-
нувало губернаторам, щоб місцеві цензори під 
особисту відповідальність наглядали за своїми 

виданнями і з усіх виявлених ними порушеннях 
закону негайно порушували судове пересліду-
вання, доповідаючи про це в Головне управлін-
ня в справах друку. Репресії зростали. у Києві, 
за даними генерал-губернатора, лише з грудня 
1905 р. до 21 січня 1906 р. було порушено 74 кри-
мінальні справи проти редакторів різних місце-
вих газет, здебільшого українських14.

Через два місяці після жовтневого маніфесту 
1905 р. у Києві почала виходити перша украї-
номовна щоденна газета «Громадська Думка». 
19 грудня 1905 р. київський губернатор повідомив 
у цензурний комітет про дозвіл на видання цієї 
газети «з покладенням обов’язків відповідаль-
ного редактора на В. леонтовича»15, а 31 грудня 
вийшов її перший номер. Ось що писав з цього 
приводу Євген Чикаленко: «Як почала виходити 
газета то почалася й мука для всіх нас. Випустили 
ми перше число, здається в кількості 5 тисяч при-
мірників. Другого дня, себто 01.01.1906 року, я 
зранку вийшов на вулицю придивлятися, чи роз-
куповують «Громадську Думку» у газетників. 
Помітив я, що публіка справді зацікавилася но-
вою українською газетою й охоче її купує. На 
другий день, коли я прийшов до редакції, то дові-
дався, що наше перше число вже сконфісковано, 
що була поліція, забрала кількасот примірників, 
а решту встигли сховати…»16.

уже на початку січня 1906 р. київський окре-
мий цензор О. сидоров подав генерал-губер-
натору доповідну записку про «безсумнівно 
шкідливий напрям» газет «Громадська Думка», 
«свобода и право» та «Киевские отклики». Ось 
її зміст: «Вважаю обов’язком доповісти, що га-
зета «Громадська Думка», яка видається на ма-
лоросійському наріччі, відзначається тенденцій-
ністю і систематично пропагує ідею автономії 
Малоросії…»17. Постійні доноси про шкідливий 
напрям газети не могли залишитися без резуль-
тату. Вже на № 12 «Громадської Думки» з’явився 
надпис генерал-губернатора сухомлинова: «цю 
революційну «Думку» давно пора закрити». 
25 січня 1906 р. вийшла його постанова про при-
зупинення, на основі 14 п. ст. 19 правил про міс-
цевості, оголошені на військовому стані, видан-
ня «Громадської Думки» на час дії останнього у 
м. Києві. 

31 січня від О. сидорова на ім’я генерал-
губернатора за № 116 надійшла доповідна за-
писка про те, що редактор-видавець газети 
«Громадська Думка» В. леонтович надав докази, 
що статті, за які вона призупинена, були надру-
ковані за його відсутності в м. Києві, у зв’язку з 
чим він просить дозволити йому поновити її ви-
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дання. сухомлинов відмінив свою постанову про 
закриття газети, і вона почала виходити знову. 
Проте 18 серпня після обшуку в редакції її знову 
було призупинено на основі того ж 14 п. ст. 19 
правил про місцевості, оголошені на військовому 
стані.

«Громадську думку» змінила газета «Рада», 
яка мала опозиційний характер, без належності, 
проте, до певної опозиційної партії. Видавцем 
її був знову Є. Чикаленко, який витрачав ба-
гато коштів на підтримку української літера-
тури і журналістики. «Раді», як і іншим укра-
їнським виданням, надавав також підтримку 
В. симиренко. Відповідальним редактором її був 
М. Павловський, головними співробітниками: 
Ф. Матушевський, б. Грінченко, Є. Єфремов, та 
ін. у газеті «Рада» від 1-го до 66-го номера часо-
пису зазначалося, що редактором-видавцем газе-
ти був б. Грінченко, хоча фактично її редагував 
Ф. Матушевський. Він контролював увесь редак-
ційно-видавничий процес, редагував зміст і мову 
рукописів, спілкувався з видавництвами тощо.

Впродовж 1907 р. газету «Рада» 7 разів штра-
фували на суму 800 крб. Її редактори несли по-
карання за рішенням суду.

В архівних фондах київських цензурних уста-
нов є безліч постанов київського губернатора 
про притягнення до відповідальності редакторів 
газети. Наприклад, у постанові від 17 лютого 
1909 р. вказано: «…в № 37 газети на малоросій-
ському наріччі «Рада» вміщена стаття під заголо-
вком «серед бруду»… Редактора названої газети 
Мефодія івановича Павловського в адміністра-
тивному порядку оштрафувати на 300 крб.»18.

у 1906 р. у Києві під редакцією В. леонтовича 
почав видаватися щомісячний журнал україн-
ською мовою під назвою «Нова Громада» з такою 
програмою:

1. белетристика: вірші, повісті, романи, дра-
матичні твори.

2. Публіцистичні і наукові статті з усіх галу-
зей науки.

3. Огляд політичного і суспільного життя в 
Росії і за кордоном.

4. Критика і бібліографії.
5. хроніка і поточні новини.
6. Оголошення.
Підписна ціна його – 6 крб на рік.
у цей же період свідоцтво на видання газети 

«Рідний край» було видано О. Косач. Підписна 
ціна його на рік – 3 крб, на півроку – 1 крб 50 коп., 
ціна окремого номеру в роздрібній торгівлі – 
8 коп. Неодноразово редактор притягувалася до 
кримінальної відповідальності за вміщення в 

журналі статей, в яких критикувалися дії влади. 
Наприклад, 24 вересня 1908 р. Київський тимча-
совий комітет у справах друку розглянув справу 
про вміщення в «Рідному краю» передової статті 
«Наша праця» і зазначив, що «в цій статті, автор 
вказуючи українцям, що минулий визвольний, 
тобто революційний рух, застав їх непідготовле-
ними, роз’єднаними і національно малосвідоми-
ми, закликає їх тепер… підготуватися до нової 
хвилі революційного руху… Резюмуючи викла-
дене і всю цю статтю слід дійти до висновку, що 
автор наполегливо рекомендує українцям і за-
кликає їх зайнятися підготовчою роботою до очі-
куваної ними нової хвилі революційного руху… 
Внаслідок цього Комітет постановив накласти 
арешт на № 32 газети «Рідний Край» і просить 
прокурора Київської судової палати про затвер-
дження арешту і про притягнення редактора на-
званої газети дружини дійсного статського рад-
ника Ольги Петрівни Косач…до кримінальної 
відповідальності…»19.

З 1907 р. у Києві видавався журнал «літе-
ра турно-науковий вісник». «Видавець, – як 
писалося у звіті цензурного комітету, – профе-
сор львівського університету відомий украї-
нофіл Грушевський. Відповідальний редактор 
Красницький – підставна особа, фактичний – 
Грушевський. Головні співробітники згадані 
вище при характеристиці газети «Рада» малоро-
сійські літератори Матушевський (засуджений як 
колишній редактор газети «Громадська думка») і 
Єфремов, відомий галіцийський українофіл іван 
Франко, Михайло лозинський…» у звіті сказа-
но, що виклад матеріалів у журналі вівся порів-
няно у стриманому і серйозному тоні20.

Як правило, життя більшості українських пе-
ріодичних видань було короткочасним, і причи-
ною цього, передусім, була політика царського 
уряду. Незважаючи на формальне проголошення 
«свободи друку», він через свої адміністратив-
ні органи на місцях продовжував здійснювати 
пильний нагляд за періодичною пресою. і до-
статньо було найменшої підозри на «крамолу», 
щоб навіть лояльне щодо до урядової політики 
видання було піддане арешту і конфіскації, а ре-
дактора штрафували або ув’язнювали.

становище провінційних і столичних видань 
було нерівноправним. Провінційна преса уважно 
слідкувала за столичною, намагалася передруку-
вати для своїх читачів найбільш цікаві і важливі 
матеріали. Проте за це її суворо карала цензура. 
сторінки газет і журналів тих років містять бага-
то прикладів того, як за передрук із петербурзької 
і московської преси, статей, дозволених цензу-
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рою, провінційні видання піддавалися штрафам 
і репресіям.

10 жовтня 1909 р. на засіданні цензурного ко-
мітету відбулося слухання справи про публікацію 
в «літературно-науковому віснику» під редакці-
єю с. Ф. Веселовського у V, VI, VII та хі книгах 
уривків із сатиричного твору Анатоля Франса 
«Острів пінгвінів»: «На засіданні комітету слу-
хали доповідь про твір Анатоля Франса «Острів 
пінгвінів». Автор звинувачувався у кощунстві. 
Після доповіді про цей твір Комітет у справах 
друку постановив: «накласти арешт на книги V, 
VI, VII, іх журналу «літературно-науковий ві-
сник» за поточний рік, в якому надруковано твір 
Анатоля Франса «Острів пінгвінів» і просить 
прокурора Київського окружного суду про за-
твердження арешту і про притягнення до відпові-
дальності редактора…»21. Цей же журнал конфіс-
ковано за опубліковану статтю М. Грушевського 
про і. Мазепу та і. Виговського, переклад якої 
одночасно був опублікований у російській газеті 
і не викликав репресій.

складним було становище і самих цензорів 
у провінції. Про це писав цензор одеського цен-
зурного комітету О. Єгоров: становище керівни-
ка цензури в провінції ще більш скрутне, ніж у 
самому Петербурзі. Там всі сумнівні питання і 
непорозуміння вирішувалися швидко на місці че-
рез особисті переговори голів комітетів з началь-
ником Головного управління, а провінційним 
цензорам доводилося листуватися на величезні 
відстані з центральною владою, що доставляло 
значні незручності, оскільки «ніколи не можеш 
бути впевненим, що зрозуміли те, що ти хотів 
сказати, і часто не знаєш, який там погляд в цю 
хвилину з певного питання»22.

На практиці особисті якості того чи іншого 
цензора мали дуже велике значення, тому що від 
цих чиновників залежала не лише доля літера-
турного твору, але й долі авторів, видавців, ро-
бітників редакції і друкарні. Один і той же твір 
вони могли оцінювати по-різному, тому що ке-
рувалися не стільки законом, скільки особистим 
поглядом, секретними циркулярами і вказівками 
начальства. Використовуючи дружні стосунки з 
цензорами, редактори могли розраховувати на 
деякі поступки при розгляді статей. Вони нама-
галися також використати у власних цілях різних 
впливових осіб і шукали покровителів у цензур-
ному відомстві, щоб уберегти своє видання. 

Деяких цензорів можна було підкупити. 
За певну суму вони «закривали очі» на «не-
цензурний» матеріал, що йшов у номер. Так, 
Є. Чикаленко у своїх спогадах писав: «…з цен-

зурою полагодили діло «миром» себто з того 
часу ми стали для неї дійною коровою, мусіли 
щомісяця платити хабара цензорові сидорову та 
секретареві Опатовському, як і російські газети 
платили»23.

Таким чином, революція 1905–1907 рр., скасу-
вавши заборону українського друкованого слова, 
сприяла появі і збільшенню друкованої продукції 
українською мовою, проте кожне таке видання 
пильно контролювалося або заборонялося цензу-
рою. Після придушення революції кількість пері-
одичних видань постійно зменшувалася. лише з 
1911 р. вона почала повільно зростати.
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Ю. Н. столяров, преподавание библиотечно-библиографических дисциплин.

ходе преподавания, а также обсуждения на стра-
ницах библиотечно-библиографических и до-
кументоведческих журналах. Обсуждение его в 
профессиональной печати показало, что идея до-
кументологии как всеобщей науки о документе 
до сих пор вызывает дискуссию, острота которой 
не снижается3.

Во-вторых, ориентация курса документоло-
гии на библиотечное дополнительное профес-
сиональное образование, на слушателей, являю-
щихся сотрудниками РГб и других библиотек, и 
имеющих, как правило, иное, т.е. не библиотеч-
ное образование, но замещающих библиотечные 
должности. Основу курса составили фонограммы 
лекций, записанные автором и возможно слу-
шателями в различные годы. Особо отмечаем, 
что в России курс документологии не входит в 
образовательные стандарты высшего професси-
онального образования, поэтому его понимание 
и статус несколько отличаются от того, которые 
сегодня имеют место в украине4. В качестве про-
педевтической дисциплины на библиотечных 
факультетах читается общее документоведение5, 
которое сейчас все чаще определяется как библи-
отечно-библиографическое. В качестве таковой в 
направлении «Документоведение и архивоведе-
ние» выступает курс документоведения, которое 
определяется чаще всего как «классическое» и 
имеет управленческую направленность6.

В-третьих, это специфическая авторская тер-
минология, в которой доминируют авторские 
нео логизмы, например, документист вместо 
доку ментоведа или документолога, документ-
ский вместо документный, семантивный вместо 

Евгений плешкевич

ДоКумЕнтоЛоГИя КАК нАуКА И учЕБнАя ДИсЦИпЛИнА:
рАссуЖДЕнИя в свяЗИ с пуБЛИКАЦИЕЙ учЕБноГо посоБИя

©  Евгений Плешкевич, 2013

существенной чертой научных дисциплин 
документального цикла является повышенное 
внимание к теоретическим и методологичес-
ким вопросам, что проявляется не только в 
разработке различных по масштабам и отрас-
левой направленности теорий и концепций до-
кумента, но и соответствующих учебных кур-
сов. Значительным шагом в этом направлении 
стала публикация курса лекций по документо-
логии1, подготовленного известным российским 
ученым-библиотековедом, доктором педагоги-
ческих наук Ю. Н. столяровым. Публикация 
вызвала широкий интерес не только в России, но 
и в украине, где нашими коллегами была подго-
товлена на него и затем в России опубликована 
соответствующая рецензия2. В ней авторы при-
шли к выводам, отличным от нашего мнения, что 
побуждает нас дополнительно аргументировать 
нашу позицию с учетом высказываний наших 
украинских коллег.

История разработки документологии, как 
учеб  ной дисциплины, насчитывает около 20 лет. 
с 1999 г. авторский курс документологии 
Ю. Н. сто ляров начинал читать на Высших биб-
ли о течных курсах в Российской государствен ной 
библио теке (РГб). с того времени он накопил 
значи тельные материалы, обобщение и сумми-
рование которых выразилось в публикации ука-
занного курса лекций. Эта учебная дисциплина 
носит пропедевтический характер, являясь введе-
нием в изучение библиотековедения и других би-
блиотековедческих и книговедческих дисциплин.

Обобщая сказанное, отмечаем, что, во-первых, 
курс документологии является авторским. Его 
основные положения были разработаны лично 
Ю. Н. столяровым и частично апробированы в 
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семан тический. То есть, авторская терминологи-
ческая лексика существенно отличается от обще-
принятой.

Теперь остановимся непосредственно на со-
держании пособия. Его основу составляют двад-
цать лекций, которые по своему смысловому 
содержанию условно можно разделить на три 
части. Первая включает частично предисловие, 
введение и первую, вторую и пятую лекции. Они 
посвящены документологии, истории ее возник-
новения и развития, научному и учебному стату-
су. согласно изложенных в этой части материа-
лов, под документологией понимается всеобщая 
теория документа, имеющая своим предметом 
документ вообще, документ как таковой, в том 
числе и документ как элемент библиотечного 
фонда. В ее задачи входит выявление того обще-
го, что свойственно документам всякого рода, т.е. 
законов, закономерностей, принципов, статусных 
характеристик, признаков классификации и тому 
подобных моментов. совокупность этих задач 
позволяет включить ее в состав более широкой 
науки, исследующей социальные коммуникации7.

Основной акцент в данном пособии сделан 
как раз на разработке законов документологии. 
В качестве таковых Ю. Н. столяров выделяет, 
во-первых, общий закон документологии, 
названный также законом документизации8. 
Он гласит, что всякий социально и историчес-
ки значимый акт нуждается в документарном 
оформлении, требует документарного сопровож-
дения, обеспечения, документарной поддержки. 
Во-вторых, еще три, почти как у сэра Исаака 
Ньютона, пронумерованных закона. Первый за-
кон четко не сформулирован, сказано лишь, что 
им обосновывается необходимость разработки 
документоведений в самых разных сферах, а так-
же создания обобщающей науки – документоло-
гии. Второй закон – это закон обусловленности 
существования документа его качественными 
преимуществами. Его суть заключается в том, 
что любой вид документа может быть вытеснен 
другим видом документа только в том случае, 
если новый вид во всех отношениях лучше пре-
жнего. И, наконец, третий закон автономнос-
ти информации и носителя. Его суть в том, что 
одна и та же информация может быть записана 
на разных носителях и, в то же время, на одном и 
том же носителе может быть записана различная 
информация.

Наши украинские коллегии в своей рецензии 
очень высоко оценивают значимость этих зако-
нов. По их мнению, Ю. Н. столяров убедительно 
обосновал не только действие их, но и следствия 

из них; и далее: открытие им сразу нескольких 
базовых законов документологии позволяет кон-
статировать факт ее институционализации как 
самостоятельной научной дисциплины9.

у нас несколько иное мнению по поводу со-
держания и статуса, изложенных в пособии, доку-
ментологических законов. Как известно, научный 
закон – это необходимое, существенное, устой-
чивое, повторяющееся отношение между явле-
ниями. Он выражает связь между предметами, 
составными элементами данного предмета, меж-
ду свойствами вещей, а также между свойствами 
внутри вещи. Насколько этим требованиям соо-
тветствуют законы документологии? Обратимся 
к анализу общего закона документизации, соглас-
но которому социально и исторически значимый 
акт нуждается в документарном оформлении. 
Во-первых, акт не может в чем-то нуждаться, по-
скольку это действие, совершающееся по жела-
нию его участников во времени и пространстве. 
Другое дело, что государство требует от граждан, 
должностных лиц и организаций документаль-
ного сопровождения определенного вида управ-
ленческих, экономических и других социальных, 
в широком смысле, видов действий и в случае 
невыполнения его может признать само действие 
и его результаты незаконными и применить к 
нарушителям определенные санкции. Причем 
требование документального оформления в со-
вокупности с рекомендациями к виду докумен-
та, правилам и процедурам его составления и 
оформления определены законодательно. В этом 
случае мы имеем дело с юридическими требова-
ниями, а не научным законом. Первым законом 
документологии обосновывается необходимость 
ее разработки. Аналогичные законы в других 
научных дисциплинах нам не известны, да и вряд 
ли существует закон, обосновывающий необхо-
димость разработки математики, библиотекове-
дения и документоведения, поскольку их разра-
ботка обосновывается потребностями практики. 
Поэтому полагаем, что данное высказывание 
сложно назвать чем-то иным, нежели как вну-
тренней установкой ее автора. Вторым законом 
документологии определяется, что всякий вид 
документа может быть вытеснен другим видом 
документа только при условии, что последний во 
всех отношениях лучше прежнего. Во-первых, 
следуя общему принципу эволюционного разви-
тия, на смену одним формам и видам деятельнос-
ти приходят новые, более совершенные формы. 
Во-вторых, новая форма оценивается не по одно-
му признаку или параметру, а комплексно. В силу 
этого эволюционный переход от одних форм к 
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другим носит плавный, как правило, растянутый 
во времени характер. В-третьих, с комплексной 
оценкой явлений и событий мы сталкиваемся 
в ходе повседневной деятельности на уровне 
здравого смысла. Третий закон документологии 
об автономности информации и его носителя 
есть проявление самой обычной вариативнос-
ти и взаимозаменяемости объекта или явления, 
являющихся множеством, и структура которых 
состоит из двух и более элементов. Явление вза-
имозаменяемости или субстиции исследуются в 
экономике, лингвистике, биологии, и при этом 
оно не принимает форму закона. Таким образом, 
изложенные в пособии документологические 
законы, за исключением первого, мы полагаем, 
являются очевидными утверждениями, тенден-
циями, базирующимися на здравом смысле и 
элементарном обобщении повседневной практи-
ки, в силу чего не могут считаться научными за-
конами. Еще следует отметить, что данные доку-
ментологические тенденции справедливы лишь 
к так называемым документам «по умолчанию». 
Ни к животным в зоопарке, ни к экспонатам из 
коллекции, которые в данном пособии тракту-
ются как документы, они не применимы, или по 
крайне мере их применимость и справедливость 
не была продемонстрирована в пособии.

В этой же части автор стремится обосновать 
фундаментальность документологии как науки. 
Он начинает издалека, ссылаясь на Поля Отле, 
который предложил извлечь из других научных 
дисциплин все теоретические и практические 
знания, относящиеся к книге, информации и до-
кументации и объединить их в библиологию или 
документологию10. Как видно из приведенного 
нами примера, Отле имел в виду комплексную 
дисциплину, включающую не только теорию, 
но и практику. В качестве примера научных дис-
циплин, по образцу которых стоит строить до-
кументологию, он приводит биологию и соци-
ологию. Отметим, что эта идея была высказана 
в середине 1930-х гг. в контексте видения Отле 
той науковедческой ситуации. сейчас мы име-
ем другую ситуацию: созданы и активно разви-
ваются информатика, научно-информационная 
деятельность, документоведение. Кроме этого и 
библиотековедение, и библиографоведение обла-
дают более развитой, чем во времена Отле тео-
ретической частью, да и социология с биологией 
несколько иные, чем раньше. Резюмируя пола-
гаем, что науковедческие идеи Отле необходимо 
воспринимать критически, исходя из текущей 
науковедческой ситуации в дисциплинах инфор-
мационного и документального цикла. Таким об-

разом, доводы в пользу фундаментальной доку-
ментологии должны быть весьма веские. Какие 
же они у Ю. Н. столярова?

По его мнению, фундаментальность заключа-
ется, во-первых, в том, что только в документо-
логии появляется возможность гармонизировать 
самые противоречивые взгляды на сущность и 
объем понятия документ. Во-вторых, в том, что 
именно в рамках документологии можно сфор-
мулировать и обосновать самое широкое его тол-
кование. В качестве иллюстрации этого тезиса 
он сравнивает документологию с документове-
дением. Различие между ними, по его мнению, 
заключаются в том, что документоведы занима-
ются тем же, что и документологи, но примени-
тельно к конкретному набору документов в своей 
ограниченной делопроизводственной области11. 
Таким образом, с одной стороны – управленчес-
кий документ, а с другой – документ вообще.

Вторая часть, посвященная понятию доку-
мент, его определению, сущности, функциям, 
истории его возникновения и эволюции, а также 
жизненному циклу и документным функциям, 
изложена в девяти лекциях. В них представлена 
методологическая концепция документологии, 
включающая следующие основные положения.

Во-первых, понятие «документ» является 
относительным, конвенциональным и условным. 
Второе положение связано с тем, что основу до-
кумента составляет информация, обладающая 
смыслом и способная служить свидетельством, 
доказательством, подтверждением, изложением 
чего-либо12.

В контексте этих положений Ю. Н. столяров 
полагает, что в реальности как такового доку-
мента либо не существует, либо им является 
все что угодно, потому что информацию (некое 
смысловое сообщение) способно нести реши-
тельно всё, причем не только в объективном, но 
и в субъективном мире. В этом случае в качестве 
документа могут рассматриваться не только за-
писи и изображения, но и в некоторых случаях 
минералы из коллекции или животные в зоопар-
ке. На протяжении указанного пособия услов-
ность, относительность и конвенциональность 
понятия «документ» постоянно обыгрывается. 
Так, в одиннадцатой лекции, посвященной ста-
тусу документа как научному понятию, отмеча-
ется, что документом в самом большом и общем 
смысле этого слова может считаться любой 
объект, но при одном обязательном условии: 
если от (из) него можно получить нужную ин-
формацию. любой, поясняет он далее, это значит 
от наночастицы до Вселенной13. И в этой же лек-
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ции он отмечает, что «по умолчанию можно по-
нимать документ как информацию, некими запи-
сями записанную на носителе»14. Иллюстрируя 
условность понятия документ, он отмечает, что 
книга «Война и мир» для библиотечного фонда 
является документом, а для отдела кадров той 
же библиотеки не является15 и т. д. суммируя эти 
положения, можно сказать, что всеобщая теория 
документа нацелена на достижения максималь-
ной степени абстрактности, в рамках которой, с 
одной стороны, практически все может рассма-
триваться в качестве документа, а с другой – на-
оборот, то, что им является на практике, может 
в этих абстракциях утрачивать документальный 
статус, трактуясь как-то иначе. Причем эту 
высокую степень абстрактности, свойственную 
исключительно теориям, автор пытается распро-
странить на практическую область деятельности, 
апеллируя к гипотетическим сотрудникам библи-
отек, отдела кадров и т.п.

Рассматривая относительность документа, 
Ю. Н. столяров предлагает выделить в понятии 
«документ» общую и факультативную части. И 
третье – методологическое положение. В общей 
части предлагается указывать, что документ – 
это материализованная информация, а в факуль-
тативной – профильность и значимость данной 
информации. Так, например, документ библио-
течного фонда – это материализованная инфор-
мация, профильная и значимая для библиотеки, а 
документ музейного фонда – та же материализо-
ванная информация, но значимая уже для музея16.

Анализируя методологию документоло-
гии, наши украинские коллеги отмечают, что 
Ю. Н. столяров доказал, что самой главной 
онтологической или сущностной функци-
ей документа является информационная17. Но 
разве это уже не доказано Г. Г. Воробьевым, 
Р. с. Гиляревским, А. Д. урсулом, К. Г. Митяевым, 
В. Н. Автократовым, О. П. Коршуновым и мно-
гими другими? Однако, если он имеет ввиду тех 
ученых, которые вслед за А.В. соколовым до 
сих пор считают, что информация – это фикция 
или метафора18, либо тех, кто рассматривает ин-
формацию в качестве проявления такого более 
общего феномена как коммуникация, то тогда 
необходимо об этом сказать. Другим важным до-
стижением документологии Н. Н. Кушнаренко и 
А. А. соляник считают тезис о том, что документ 
в самом широком значении является пустой аб-
стракцией, которая в реальности не существует, 
и что документ существует лишь в рамках се-
мантической системы, где он функционирует19. 
скажем прямо, что любое теоретическое понятие 

есть абстракция, которая создается искусственно 
в теоретических исследованиях. Что касается се-
мантической системы, то точного ее определения 
в пособии мы не нашли.

Полагаем, что сущность методологической 
концепции документологии не в признании ин-
формационной природы документа, а в страте-
гии его исследования. Важно начать с уточнения 
того, что наука всегда стремится к точности и 
однозначности формулирования своих базовых 
понятий, которые являются фундаментом для 
последующих теоретических построений. 
Понятно, что в ряде случаев этого достичь 
сложно и ученые вынуждены допускать некий 
уровень неопределенности и относительности 
разрабатываемых ими научных понятий. Именно 
эта ситуация неопределенности в свое время сло-
жилась в исследовании документа, когда его по-
нятие было разделено на «широкий» и «узкий» 
смысл. Это было компромиссным решением, 
обусловленным текущей невозможностью све-
дения к «единому знаменателю» представлений 
о документе, накопленных в правоведении, ис-
точниковедении, библиографоведении и других 
научных дисциплинах, а также в сферах прак-
тической деятельности. В результате подобного 
разделения возникло множество определений 
понятия документа, несогласованность и проти-
воречивость которых существенно сдерживало 
формирование представлений о феномене доку-
мента. Шагом в направлении согласования ста-
ла разработка теории информации и признания 
информационной природы документа, что про-
изошло во второй половине хх ст. Однако, не-
смотря на этот позитивный шаг, противоречия в 
трактовании документа сохранились. 

Изменить сложившуюся ситуацию была при-
звана документологическая стратегия конструи-
рования определения документа. Она заключает-
ся, во-первых, в принятии общей базовой части 
дефиниции документа. Ее содержание сведено 
всего лишь к двум признакам: наличие некой ма-
териализованной информации и ее востребован-
ности. Наличие этих признаков в содержании, 
как правило, не вызывает возражений, однако 
оно очень абстрактно и поэтому нуждается в по-
стоянном уточнении. Исправить ситуацию долж-
но введение многочисленных факультативных 
ограничений, зависящих от сферы применения 
документа. И это второй элемент документоло-
гической стратегии. Ее применение, по мнению 
Ю. Н. столярова, позволит разработать множе-
ство определений документа различного масш-
таба и отраслевой направленности, обладающих 
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единой базовой частью, обеспечивающей их 
общую гармонизацию. Потенциальная возмож-
ность таким способом продуцировать трактовки 
документа, по-видимому, должна придать доку-
ментологической теории статус всеобщей. Каков 
потенциал этой стратегии, пока сказать сложно. 
Определенность наступит лишь после раскрытия 
содержания ее «ноу-хау» – процедур разработки, 
согласования и принятия факультативных огра-
ничений. Нам представляется, что это доста-
точно сложный процесс, в рамках которого, во-
первых, все должны признать информационную 
природу документа, и во-вторых, разработать ме-
тодологию факультативных ограничений.

Помимо разработки этих методологических 
процедур необходимо также иметь в виду парал-
лельное существование других стратегий иссле-
дования документа. В отличие от документологи-
ческой методологии, нацеленной на сохранение 
и гармонизацию множества определений доку-
мента, другие стратегии ориентированы на раз-
работку единого понятия «документ», в рамках 
которого все предыдущие понятия становятся 
либо его предельным случаем, либо отсекают-
ся. Иными словами, начинают рассматриваться 
как устаревшие или даже ложные. В этом случае 
вместо гармонизации мы имеем дело с конкурен-
цией между отдельными теоретическими кон-
струкциями и вытекающими из них трактовками 
документа. Эта стратегия носит эволюционный 
характер постепенного расширения в ходе по-
глощения одних теорий другими, либо в ходе их 
объединения.

Заметим, что лично придерживаемся имен-
но этой «конкурентной» стратегии разработки 
теории документа и вытекающего из нее еди-
ного и конкретного понятия. Она заключается 
в том, что теория документа должна быть на-
целена на раскрытие сущностных сторон доку-
мента, качественно отличающих его от других 
информационных объектов в рамках конкретной 
отрасли деятельности и в ее интересах. Именно 
поэтому она носит отраслевой статус, который, 
впрочем, не означает, что она не способна к рас-
ширению, например, за счет расширения самой 
предметной области или по иным причинам. В 
этом случае она принимает статус «общей». Такая 
стратегия ориентирована на более низкую сте-
пень абстракции теоретического восхождения, 
и, следовательно, предполагает формирование 
не одной, а нескольких теоретических конструк-
ций документа, ориентированных на конкретные 
сферы деятельности и наборы сущностных при-
знаков. Их преимуществом являются, во-первых, 

ориентированность на сложившиеся потребнос-
ти конкретных видов практики. Иными словами, 
в них теория документа носит вспомогательный 
характер, обеспечивающий в первую очередь 
проведение собственных, например, библиоте-
коведческих или архивоведческих исследова-
ний. Во-вторых, оперирование более простыми 
и понятными абстракциями. В качестве огра-
ничений – противоречивость и вытекающая из 
этого конкуренция. Каковы же перспективы гар-
монизации? скажем сразу, что полная гармони-
зация может иметь место в рамках философии 
информации и построения информационной 
картины мира, в контексте которой докумен-
тальная картина является одним из ее сегментов. 
Что касается научных дисциплин, отнесенных 
к группе специальностей «документальная ин-
формация», то для них, мы полагаем, возможна 
лишь частичная гармонизация в ходе последова-
тельного создания более общих межотраслевых 
и, следовательно, междисциплинарных теорий. 
Резюмируя, отмечаем, что придерживаемся стра-
тегии перехода от частных теорий к более общим 
теориям, и соответственно понятиям, а не наобо-
рот. Какая из этих стратегий более эффективна, 
покажет время.

Ю. Н. столяров предлагает подразделять 
документы на полноценные и неполноценные. 
статус полноценного имеет всякий документ, 
имеющий для данной семантической системы 
набор признаков, позволяющих включить его в 
качестве элемента этой системы20. Если диссер-
тация соответствует требованиям ВАК, иллю-
стрирует данный тезис он, то это – полноценный 
документ, который будет принят к защите и на-
оборот. То же касается и колоды игральных карт, 
которая без одной из них обладает статусом непо-
лноценности. При этом этот статус также отно-
сителен, т.е. один и тот же документ может быть 
для одного читателя полноценным, а для другого 
нет. Так, беловик (авторская рукопись, передан-
ная в издательство) для автора – полноценный 
документ, а для издателя – неполноценный; 
книга в книжном магазине для всех является 
полноценным документом, а для библиотеки – 
неполноценным. Таковым он становится после 
допущения его к выдаче, что достигается в ходе 
его обработки. Неполноценной также является 
цифровая фотография, изображающая то, чего не 
было на самом деле21.

Начнем с того, что неполноценность как ка-
тегория теоретического понятия, каковым по 
определению документологии является доку-
мент, достаточно необычна. Что такое непо-
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лноценность? Полагаем, что это отклонение 
от некоего идеального образа или состояния, 
вызванное различными причинами. Поэтому 
неполноценность может иметь место исклю-
чительно в реальной жизни. Если же мы гово-
рим о теории, а документология определяется 
Ю. Н. столяровым как исключительно теоре-
тическая дисциплина, то идеальные предметы 
не могут быть неполноценными. При измене-
нии их сущностных признаков они просто ста-
новятся другими объектами. Так, например, 
«неполноценный» четырехугольник, у кото-
рого «пропадает» одна из сторон, становится 
«полноценным» треугольником, а если «рвется» 
связь между двумя сторонами, то он превраща-
ется в «полноценную» ломанную линию или 
кривую. Таким образом, ситуация с неполной 
колодой игральных карт иллюстрирует не нару-
шение полноценности документа как такового, 
а процесс постепенного разрушения объектов, 
что имеет место в повседневной жизни. И в 
этой ситуации он свойственен всем объектам от 
наночастицы до вселенной. Однако, возможно, 
Ю. Н. столяров неполноценность рассматрива-
ет в том же контексте, что и классики марксиз-
ма-ленинизма, называя некоторые абстракции 
«пустыми и тощими»22. В этом случае как раз 
документ в самом широком смысле, оторванный 
от конкретной сферы его применения, и может 
рассматриваться как пустая и тощая абстракция.

И, наконец, третья часть пособия, состоящая 
из девяти лекций, посвящена анализу информа-
ционной и материальной структуры документа. В 
ней достаточно подробно анализируется перцеп-
тивная, номинативная, материальная, сигнатив-
ная, семантивная, синтактивная, темпоральная и 
прагматическая составляющие документа, а так-
же их взаимосвязи. В этой части раскрываются 
технологические, знаковые, материальные и 
иные особенности различных видов документов 
и их элементов. Так, например, в лекции, посвя-
щенной сигнативной составляющей документа, 
рассматриваются виды знаков, кодов, символов, 
используемых в современной документальной 
практике, а синтактивной составляющей – ком-
позиционное деление текста, титульного листа и 
других элементов документов различного вида. 
При этом, например, синтаксис делопроизвод-
ственного документа связывается с реквизитами 
и их расположением на листе бумаге23. По на-
шему мнению, это наиболее емкая в содержа-
тельном плане и наименее дискуссионная часть 
работы.

В заключительной части нашей рецензии 
в плане научной дискуссии остановимся на 

некоторых ключевых моментах пособия, уточ-
нение и доработка которых, по нашему мнению, 
способствовали бы улучшению пособия. 

В дидактическом плане следовало бы, во-
первых, включить вводную лекцию, излагаю-
щую основы теории информации и социальных 
коммуникаций. Во-вторых, пересмотреть выбор 
иллюстративного материала, поясняющего 
основные положения документологии как все-
общей теорией документа. По нашему мнению, 
не стоит апеллировать к мнению гипотетичес-
ких библиотекарей и других должностных лиц, 
поскольку они в ходе своей профессиональной 
деятельности оперируют конкретными вида-
ми документов в соответствии с требованиями, 
изложенными в нормативно-методических до-
кументах, тогда как всеобщая теория документа 
имеет дело с документом, как достаточно высокой 
абстракцией. с учетом этого примеры, взятые 
из существующих локальных документальных 
теорий и концепций, а также обобщение опыта 
социальных документных практик, выглядят 
методологически оправдано и как следствие – 
более убедительно. Полагаем, что социальная 
практика выступает одним из базовых критериев 
истинности теоретических положений, поэтому 
рассматривая ее отдельные проявления, напри-
мер, в форме «бездокументарных ценных бумаг» 
в качестве оксюморона, т.е. остроумно-глупого 
выражения24, автор заведомо снижает потенциал 
своей теории.

Подводя итоги рецензии, хотим подчеркнуть, 
что говорить о «триумфе документологической 
научной мысли на современном этапе ее разви-
тия»25 еще преждевременно. Перспектива разви-
тия и институционализации документологии, как 
научной дисциплины, сейчас – это поле для дис-
куссий, на фоне которого публикация соответ-
ствующего курса лекций является значительным 
научно-педагогическим событием, способным 
внести определенную конструктивность в столь 
непростую дискуссию. И эта конструктивность 
заключается, во-первых, в том, что, как отме-
чает сам автор в первом приближении26, им 
представлена новая концепция исследования 
феномена документа, заключающаяся в разра-
ботке его всеобщей теории. Во-вторых, в том, 
что материальные, информационные (семан-
тическая, синтаксическая, прагматическая) и 
другие составляющие документа исследованы 
достаточно подробно и могут составить основу 
всеобщей документологической теории доку-
мента, как одной из возможных теорий на весь-
ма широком пространстве наук о документе. Что 
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касается высказанных замечаний, то они, отра-
жая сложность и противоречивость формирова-
ния теории документа, не умоляют значимость 
работы. Тот факт, что в течение длительного пе-
риода никто не смог написать подобной работы, 
прямо свидетельствует о сложности и значи-
мости работы, проделанной Ю. Н. столяровым. 
Нам представляется, что их выявление и разбор 
отдельных спорных моментов не обидят авто-
ра, а, наоборот, позволит ему либо скорректи-
ровать свои взгляды, либо уделить больше вни-
мание аргументации своих взглядов. Полагаем, 
что рецензируемый курс лекций соответствует 
требованиям, предъявляемым к данному виду 
учебных изданий и может быть использован в 
учебном процессе. Он удачно вписался в систе-
му дополнительного библиотечного профессио-
нального образования, по крайней мере, в РГб, и 
полагаем, что не менее удачно он может вписать-
ся в качестве спецкурса для студентов, обучаю-
щихся в магистратурах и/или аспирантурах как 
России, так и украины и способных к критичес-
кому освоению сложной, находящейся в стадии 
разработки документологической конструкции. 
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Представлена розгорнута рецензія на навчальний посібник з документології, підготовлений Ю. Н. сто ля-
ровим. Розкрито перспективи формування загальної теорії документа як однієї з документознавчих теорій і як 
навчального курсу.

Ключові слова: документ, загальна теорія документа, документологія, закони документології, Ю. Н. столяров, 
викладання бібліотечно-бібліографічних дисциплін.

The detailed review to the textbook on documentology, conducted by Yu. Stolyarov, is presented. Prospects to form 
the general theory of the document as one of the records keeping theories and as an academic course has been revealed.

Key words: the document, the general theory of the document, documentology, the laws of documentology, 
Yu. Stolyarov, library-bibliographic academic subjects teaching.
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15 листопада 2013 р. у м. Києві відбувся на-
уково-практичний семінар «сучасний стан та 
перспективи розвитку служб науково-техніч-
ної інформації державних архівних установ 
україни». Організували його Державна архівна 
служба україни, український науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознавства 
(уНДіАсД), кафедра архівознавства та спеці-
альних галузей історичної науки історичного 
факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. Він пройшов у 
приміщенні читальної зали Державної наукової 
архівної бібліотеки (ДНАб). у роботі семіна-
ру, що був розділений на пленарне засідання та 
круглий стіл, взяли участь близько 50 учасни-
ків, серед них – працівники державних архівів 
із різних регіонів україни та науковці. учасники 
семінару стали свідками підписання угоди про 
співробітництво між Державною архівною служ-
бою україни та Державним архівом Республіки 
Македонія.

Під час пленарного засідання до учасників 
семінару з вітальним словом звернулися: дирек-
тор Департаменту організації архівної роботи 
Державної архівної служби україни, заслуже-
ний працівник культури україни Т. П. Прись, 
директор уНДіАсД, кандидат історичних наук 
О. Я. Гаранін, завідувач кафедри архівознавства 
та спеціальних галузей історичної науки істо-
ричного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор іс-
торичних наук, професор М. Г. Щербак.

Т. П. Прись зазначила, що перед службами нау-
ково-технічної інформації стоять важливі завдан-
ня швидкого та якісного забезпечення працівни-
ків архівних установ необхідною інформацією, 
наголосивши, що архівістам треба удосконалю-
вати цей напрям роботи. О. Я. Гаранін окреслив 
організаційні моменти проведення семінару, за-
кликав активно використовувати інформаційні 
можливості сайту інституту, на якому подано 
більшість новітніх наукових та науково-методич-
них розробок. Він також відзначив, що нині ін-
ститут активно працює над розвитком Галузевого 
центру НТі з архівної справи та документознав-
ства (ГЦНТі АсД) та проектом створення довід-

кового каталогу на базі програми «іРбіс», що 
надасть можливість усім бажаючим ознайоми-
тись із вмістом довідково-інформаційного фонду 
(ДіФ) ГЦНТі АсД.

М. Г. Щербак виступив із доповіддю «Під го-
товка кадрів для архівної системи в умовах за-
провадження сучасних інформаційних техноло-
гій», в якій окреслив нові проблеми, які виникли 
при підготовці істориків-архівістів. Він зазначив, 
що наразі постало питання надання студентам 
технічних знань, оскільки в архівній системі ак-
тивно відбувається процес комп’ютеризації.

Доповідь М. Г. Щербака викликала жваве об-
говорення. Зокрема, завідувач відділу техноло-
гічного забезпечення архівної справи уНДіАсД, 
кандидат історичних наук, Н. М. христова, вка-
зала на необхідність поєднання технічних та іс-
торичних знань у межах підготовки магістрів-
архівістів. л. с. Прокопенко, старший науковий 
співробітник сектора науково-технічної інфор-
мації відділу науково-інформаційної та редакцій-
но-видавничої діяльності уНДіАсД, кандидат 
історичних наук, доцент, відзначила, що кафе-
дра архівознавства та спеціальних галузей істо-
ричної науки історичного факультету КНу імені 
Т. Г Шевченка має потребу в молодих виклада-
чах, які б могли надати студентам необхідні зна-
ння. Загалом, учасники семінару спільно дійшли 
висновку, що на цей час існує проблема підготов-
ки кадрів для архівної системи, які б мали знання 
з інформаційних технологій. 

Н. М. христова зробила доповідь «Орга ні за-
ційні та правові аспекти діяльності довідково-ін-
формаційного фонду (ДіФ) архіву» і висловила 
сподівання, що цей семінар стане доброю тради-
цією, що уНДіАсД продовжуватиме проводити 
подібні зібрання з актуальних питань діяльнос-
ті архівів. Вона надала поради щодо організації 
діяльності сНТі в архівних установах, виділила 
моменти, які учасники семінару згодом можуть 
використати в практичній роботі, порадила вико-
ристовувати методичні рекомендації, розроблені 
інститутом1. Доповідач наголосила, що перед ар-
хівами стоїть завдання організувати роботу сНТі 
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таким чином, щоб інформувати не лише праців-
ників архівних установ, а й користувачів і гро-
мадськість про склад ДіФ.

Доповідь «Застосування видів аналітико-син-
тетичної переробки інформації при створенні 
довідково-інформаційного фонду» виголосила 
О. М. Збанацька, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри документознавства та управління 
соціальними комунікаціями Національної ака-
демії керівних кадрів культури і мистецтв. Вона 
охарактеризувала поняття «довідково-інформа-
ційний фонд» (є складовою ГЦНТі АсД та ство-
рюється з метою інформаційного та оперативно-
го довідкового забезпечення науково-дослідної, 
науково-методичної, організаційної, практичної 
діяльності укрдержархву, уНДіАсД, держав-
них архівних установ) та «аналітико-синтетична 
переробка інформації» (процеси перетворення 
формальних ознак і змісту первинних докумен-
тів з метою створення вторинних документів), 
описала основні види останньої, які мають ви-
користовуватися при створенні довідково-інфор-
маційного фонду, а саме: бібліографічний опис 
документів, індексування, анотування, реферу-
вання.

Оксана Збанацька також висвітила правила 
складання бібліографічного опису, стандарти бі-
бліографічних описів, загальні положення щодо 
створення бібліографічних описів та подала ти-
пові приклади однорівневих, багаторівневих, 
аналітичних бібліографічних описів, а також бі-
бліографічних описів електронних ресурсів. На 
завершення доповідачка виділила основні фор-
ми інформування спеціалістів архівної галузі, а 
саме: надання документів для користування, ви-
біркове розповсюдження інформації, підготовка 
і видавання довідок, підготовка інформаційних 
документів з актуальних питань архівної спра-
ви та документознавства; підготовка переліків, 
списків, оглядів літератури та інших інформацій-
них матеріалів про документи, які надійшли до 
ДіФ: організація виставок нових надходжень до 
ДіФу, тематичних виставок, днів інформації, вір-
туальних книжкових виставок, виставок он-лайн.

Завідувач відділу науково-аналітичної об-
робки та поширення інформації у сфері осві-
ти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
україни ім. В. О. сухомлинського Національної 
академії педагогічних наук україни, кандидат 
історичних наук с. М. Зозуля представила до-
повідь «Довідково-інформаційне обслугову-
вання користувачів ДіФ», у якій виділила два 
ключових питання довідково-інформаційного 
обслуговування користувачів ДіФ: з якою метою 

здійснюється та які основні функції передбачає 
довідково-інформаційне обслуговування? Вона 
наголосила, що основу ефективного інформа-
ційного забезпечення архіву складає система 
довідково-інформаційного обслуговування, що 
є комплексом різних видів інформаційного об-
слуговування користувачів (абонентів системи) і 
призначена для задоволення інформаційних по-
треб та запитів абонентів за профільною пробле-
матикою, що виникають під час реалізації осно-
вних функцій архіву. Доповідачка описала види 
довідково-інформаційного обслуговування, що 
здійснює сНТі архіву та види довідково-біблі-
ографічного обслуговування, охарактеризувала 
основні особливості виконання інформаційних 
запитів, фактографічних та аналітичних довідок, 
забезпечення спеціалістів профільною інфор-
мацією в режимі вибіркового розповсюдження 
інформації, проведення днів інформації та тема-
тичних виставок матеріалів ДіФ, обслуговування 
по міжбібліотечному абоненту.

Завідувач відділу науково-інформаційної та 
ре дакційно-видавничої діяльності уНДіАсД, 
кан дидат історичних наук А. А. Майстренко, 
у до по віді «Робота довідково-інформаційного 
фон ду архіву» детально охарактеризувала облік 
до ку ментів довідково-інформаційного фонду, 
як ві дображення в одиницях обліку кількості, 
складу та стану документів ДіФ, описала осно-
вні складові обліку документів ДіФ (приймання 
надходжень, технічне оформлення надходжень, 
вилучення), довідковий апарат: головна довідко-
ва картотека, каталоги, розміщення документів, 
проведення інвентаризації, перевірка наявності. 
Вона зазначила, що основний документ, яким 
мають послуговуватися працівники ДіФ, вико-
нуючи облік документів, це інструкція з обліку 
документів, що знаходяться в бібліотечних фон-
дах, затверджена наказом Міністерства культури 
і туризму україни № 22 від 3 квітня 2007 р.

Доповідь А. А. Майстренко викликала жва-
ве обговорення серед учасників семінару, які 
уточнювали інформацію щодо обліку докумен-
тів ДіФ на прикладі діяльності власних сНТі, а 
саме: грошової оцінки надходжень, інвентари-
зації, нормативної чисельності працівників та 
ділились власним досвідом, зокрема веденням 
обліку методичних розробок, окремо від інших 
документів. Н. М. христова наголосила, що всі 
документи ДіФ мають бути обов’язково обліко-
вані та мати інвентарний номер, незалежно від 
шляху їхнього надходження до ДіФ.

старший науковий співробітник сектора на-
уково-технічної інформації уНДіАсД, кандидат 
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історичних наук, доцент л. с. Прокопенко ви-
голосила доповідь «Автоматизація діяльності 
ДіФ (на прикладі системи «іРбіс»)», яка стала 
логічним завершення попередніх виступів, адже 
було охарактеризовано процес автоматизації тра-
диційних операцій, які проводяться в довідко-
во-інформаційних фондах. Вона вказала на такі 
переваги автоматизації, як суттєве скорочення 
часу обслуговування користувачів, значне підви-
щення його рівня, перетворення і відозміна окре-
мих технологічних процесів; зазначила, що мета 
автоматизації полягає у підвищенні ефективнос-
ті й продуктивності діяльності сНТі, поліпшенні 
якості інформаційної продукції і послуг, підви-
щенні сервісу й оперативності обслуговування 
користувачів, а також покращенні умов праці 
співробітників; окреслила основні завдання ав-
томатизації, напрями діяльності з автоматизації, 
критерії, якими мають керуватися працівники 
під час вибору програмного забезпечення.

Особливе зацікавлення серед учасників семі-
нару викликала практична частина виступу до-
повідачки, яка наочно продемонструвала на при-
кладі системи «іРбіс», яким чином відбувається 
процес автоматизації. Присутні мали змогу пере-
йняти досвід використання цього програмного 
забезпечення, уточнити не зрозумілі для них мо-
менти, оцінити її переваги та можливості.

Під час перерви завідувач сектору науково-
технічної інформації відділу науково-інфор-
маційної та редакційно-видавничої діяльності 
уНДіАсД Р. В. Романовський ознайомив учас-
ників семінару із новими надходженнями до ДіФ 
ГЦНТі АсД.

Наприкінці роботи семінару відбувся круглий 
стіл з актуальних проблем діяльності служб НТі 
архіву.

Начальник відділу використання інформації 
документів ЦДНТА україни А. О. Алєксєєнко 
поділилась досвідом організації роботи служби 
НТі в своїй установі. Вона зазначила, що ЦДНТА 
україни є координаційним центром з питань ро-
боти з документами свого профілю, що збері-
гаються в інших державних архівах і архівних 
підрозділах підприємств, установ, організацій та 
громадських об’єднань україни, а також у грома-
дян, тому для виконання цієї місії його праців-
ники повинні бути обізнаними з усіма найнові-
шими нормативно-методичними матеріалами 
як в архівній справі, так і у сфері роботи НТД. 
Нею окреслено основні завдання сНТі ЦДНТА 
україни, а саме: вивчення інформаційних потреб 
працівників ЦДНТА україни, комплектування, 
зберігання, облік, опрацювання та систематиза-

ція матеріалів бібліотечного та довідково-інфор-
маційного фондів, регулярне інформування його 
працівників про склад і зміст довідково-інфор-
маційного фонду, вивчення науково-технічної ін-
формації та підготовка рекомендацій щодо впро-
вадження профільних досягнень науки, техніки 
і передового досвіду в практику роботи свого 
архіву, надсилання до ГЦНТі АсД та ДНАб за-
вершених методичних розробок та друкованих 
видань архіву.

За її словами, основними проблемами, з якими 
стикається ЦДНТА україни, є недостатня укомп-
лектованість довідково-інформаційного фонду, 
відсутність окремої штатної одиниці методиста, 
неможливість на рівні архіву відстежити усі но-
вації розвитку архівної справи.

Завершився семінар виступом завідувача 
сектора друкованих видань відділу забезпечен-
ня збереженості документів ЦДАМлМ україни 
О. с. Алєксєєнко, яка обговорила з учасниками 
семінару сучасний стан та перспективи розвитку 
служби НТі у цьому архіві.

семінар пройшов на високому організаційно-
му та науковому рівні. Тема семінару виявилася 
досить актуальною, а організований уНДіАсД 
захід – площадкою для обміну думок та виро-
блення програми дій. О. Я. Гаранін, підводячи 
підсумки, зазначив, що організація діяльності 
служб НТі архівних установ нині потребує вдо-
сконалення та порадив учасникам семінару звер-
татися до ГЦНТі АсД при уНДіАсД, поклика-
ного координувати роботу та надавати методичну 
допомогу сНТі архівних установ.

1 служби науково-технічної інформації державних 
архівних установ україни: інформаційна, організаційна 
та науково-методична діяльність [Електронний ресурс] : 
метод. рекомендації / Держ. архів. служба україни, 
уНДіАсД ; уклад.: с. с. Артамонова, А. А. Майстренко, 
л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – К., 2012. – 34 с. – 
Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr-SN-
TI.pdf. – Назва з екрана.
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7 серпня 2013 р. пішов з життя Віктор 
Васильович страшко – історик-архівіст, архео-
граф, палеограф, який 50 років віддав служінню 
архівній справі.

Віктор Васильович страшко народився 7 лис-
топада 1940 р. у м. Києві. 1963 р. поступив на вечір-
нє відділення історичного факультету Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка, піс-
ля закінчення якого працював в архівній систе-
мі: старшим науковим працівником відділу пу-
блікації та використання ЦДіА уРсР у м. Києві 
(1969–1970), старшим інспектором науково-ви-
давничого відділу Архівного управління при Раді 
Міністрів уРсР (1970–1971), старшим науковим 
працівником відділу публікації та використання 
ЦДАЖР уРсР (1971–1972); з 3 січня 1972 р. – 
старшим науковим співробітником відділу дав-
ніх актів ЦДіА уРсР у м. Києві, з 2003 р. – про-
відним науковим співробітником цього відділу.

Основним науковим доробком Віктора 
Васильовича є внутрішні (подокументні) опи-
си актових книг ф. 25, луцький гродський суд: 
описав 13 книг (понад 10 тисяч документів). 
Значну працю вкладено ним у спільну роботу 
відділу –удосконалення описів ф. 51, Генеральна 
військова канцелярія. Власний досвід в опи-
санні документів та підготовці їх до видання 
він узагальнив у багатьох публікаціях, уміще-
них в «Архівах україни», а також у методичних 
працях: «Правила передачі тексту кириличних 
документів XVI–XVIII ст. дипломатичним і 
популярним методами та рекомендації для засто-

сування цих правил у виданнях наукового і нау-
ково-популярного типу» (1992) та «Рекомендації 
до складання подокументних описів актових 
книг Правобережної україни XVI–XVII століть» 
(2002).

В. В. страшко був співупорядником збірни-
ків документів: «селянський рух на україні. 
середина хVііі – перша чверть хіх ст.» (К., 
1978); «селянський рух на україні. 1569–
1647» (К., 1993); «Книга Київського підкомор-
ського суду. (1584–1644)» (К., 1991); «Реєстр 
Війська Запорозького 1649 р.» (К., 1995); 
«Руська (Волинська) Метрика. Регести доку-
ментів Коронної канцелярії для українських 
земель (Волинське, Київське, брацлавське та 
Чернігівське воєводства). 1569–1673» (К., 2002); 
«Київський Центральний архів давніх актів. 
1852–1943: Збірник документів у двох томах. – 
Т. 1: 1852–1921» (К., 2002); «Національно-
визвольна війна в україні. 1648–1657. Збірник за 
документами актових книг» (К., 2008).

За сумлінну працю неодноразово відзначав-
ся подяками керівництва архіву, укрдержархіву, 
Міністерства культури та мистецтв україни, а 
2002 р. йому присвоєно звання «Заслужений пра-
цівник культури україни».

Віктор Васильович увесь час давав і відда-
вав, давав більше, ніж брав. і вистачало всім, 
хто був поруч, і дальнім, і ближнім. А робив це 
якось тихо і скромно, без шуму і самореклами, 
не вимагаючи нічого взамін і не привертаючи 
спеціально до цього уваги. Він був скромною 

пАм’яті віКторА вАсИЛьовИчА стрАШКА
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людиною, стриманою, неговіркою, навіть трохи 
таємничою. Не повідомляв про обставини свого 
приватного життя, не скаржився на труднощі, не 
намагався нічого ними пояснити чи прикрити.

у той же час, коли його дуже захоплювала 
якась тема, чи якийсь епізод із минулого життя 
був для нього пам’ятним і дорогим, він себе не 
стримував – і проявлялося його красномовство, 
він сипав метафорами і алегоріями, цитатами з 
творів класиків, характерними тільки для нього 
колоритними словами і термінами. Мав гостре 
почуття гумору, і воно не покинуло його букваль-
но до останнього дня, а фантазія заносила його 
далеко, у різні історичні періоди. Консультації 
вченого-архівіста на певні теми іноді перетво-
рювались, по суті, на тривалі лекції, про це, на-
певно, можуть багато розповісти дослідники, 
яким він їх давав в архіві. Це свідчило про його 

енциклопедичні знання, ерудицію. Коли я опано-
вувала складну і специфічну роботу з актовими 
книгами, Віктор Васильович терпляче мені пояс-
нював, відповідав на всі мої запитання, надавав 
усі свої записи, картотеки, посібники, методич-
ки. Так було й з усіма новачками, які приходили 
у відділ.

А ще вражала його жвава цікавість до всього 
на світі, до всіх проявів життя. Він не був сухим 
кабінетним працівником, науковцем.

Про інше краще й більше скажуть інші, а 
дещо й взагалі залишиться несказаним, бо кож-
ну людину не вичерпати словами, а тим більше 
таку і просту, і непросту водночас, як Віктор 
Васильович страшко.

Вікторія Бабкіна
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20 серпня 2013 року відійшов у вічність відо-
мий документознавець Георгій Володимирович 
Портнов. Він народився 23 липня 1948 р. у 
м. Києві. у 1972 р. Георгій Володимирович за-
кінчив Московський державний історико-архів-
ний інститут за спеціальністю «історик-архі-
віст». Після цього розпочав трудову діяльність 
на посаді інспектора у відділі відомчих архівів 
Архівного управління при Раді Міністрів уРсР, 
але невдовзі був призваний на військову служ-
бу. Після демобілізації із армії у червні 1974 р. 
він повернувся на роботу в Архівне управління, 
де в різний час обіймав такі посади: інспектор, 
старший інспектор, начальник відділу комплек-
тування, обліку і експертизи (1978 р.), начальник 
відділу комплектування, відомчих архівів і діло-
водства (1979 р.), начальник відділу формуван-
ня НАФ та діловодства Держкомархіву україни 
(2000 р ), заступник голови Держкомархіву 
україни (2003–2008 рр.).

За 36 років праці на архівній ниві україни 
Г. В. Портнов зробив помітний внесок у розви-
ток вітчизняного документознавства та архівоз-
навства, готуючи самостійно чи беручи участь у 
відповідних проектах. Особливо досвід та зна-
ння його стали у нагоді після набуття україною 
незалежності, коли виникла нагальна необхід-
ність створювати власну нормативно-право-
ву та методичну базу організації діловодства та 
регламентації діяльності вітчизняних архівних 
установ. Особливо слід відзначити такі нор-
мативно-правові акти, до створення яких він 
був причетний або підготував особисто: Закон 
україни «Про Національний архівний фонд і ар-
хівні установи» (1994 р.), «Примірна інструкція 
з діловодства у міністерствах, інших централь-

них органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах 
виконавчої влади» (1997 р.), «Перелік типових 
документів, що утворюються в діяльності орга-
нів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, інших установ, організацій і підприємств, із 
зазначенням термінів зберігання документів» 
(1998 р.), «інструкція про порядок обліку, збері-
гання і використання документів, справ, видань 
та інших матеріальних носіїв інформації, які міс-
тять конфіденційну інформацію, що є власністю 
держави» (1998 р.), «Правила роботи архівних 
підрозділів органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і органі-
зацій» (2001 р.). Важливу роль також відіграли 
методичні рекомендації, підготовлені ним, зо-
крема, «Методичні рекомендації з розробки та 
застосування примірних та типових номенкла-
тур справ» (1997 р.) та «Методичні рекомендації 
щодо складання відомчих (галузевих) переліків 
документів із зазначенням термінів їхнього збе-
рігання» (1997 р.). Георгій Володимировича у 
складі робочої групи активно готував проект 
Закону україни «Про діловодство».

Георгій Володимирович мав високий ав-
торитет як документознавець і архівіст: був 
членом колегії Головархіву, Держкомархіву, 
головою Центральної експертно-перевірної ко-
місії. О. Г. Мітюков*, вже будучи провідним 
науковим співробітником інституту архівоз-
навства Національної бібліотеки україни імені 
В. і. Вернадського, довідавшись, що я працюю 

* Начальник Архівного управління (з 1974 р. – Голов-
ного архівного управління) при Раді Міністрів уРсР у 
1969–1988 р.

пАм’яті
ГЕорГія воЛоДИмИровИчА портновА
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завідувачем відділу в галузевому інституті при 
Головархіві, відзначив: «Там в управлінні пра-
цює Георгій Портнов. Це найкращий фахівець з 
архівної справи і діловодства. Тримайтеся його і 
прислуховуйтесь до його порад». Значні зусилля 
доклав Георгій Володимирович для становлення 
і розвитку українського науково-дослідного ін-
ституту архівної справи та документознавства, 
консультуючи підготовку перших документоз-
навчих розробок інституту і беручи безпосеред-
ню участь у ній.

слід зауважити, що, обіймаючи посаду за-
ступника Голови Держкомархіву, він виявляв 
чуйність до архівістів, не хизувався своїм стано-
вищем. Якщо помічав у проекті нормативно-пра-
вового акта, що виносився на розгляд Методичної 
комісії комітету, якісь негаразди, то намагався 

зустрітися з його автором попередньо, щоб ви-
словити свої пропозиції і зауваження, а не виго-
лошувати їх спеціально на засіданні комісії.

За свою багаторічну і плідну діяльність 
Г. В. Портнов неодноразово був нагороджений 
державними відзнаками – медаллю «у пам’ять 
1500-річчя Києва» (1982), відзнакою «Відмінник 
архівної справи» (1987), Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів україни (1998), Грамотою 
Верховної Ради україни (2006). у 2000 р. йому 
було присвоєно звання «Заслужений працівник 
культури україни».

світла пам’ять про Георгія Володимировича 
Портнова залишиться в серцях тих, хто працю-
вав і спілкувався з цією чуйною людиною.

Сергій Кулешов
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