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АРХІВНА СПРАВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 
 
 
УДК 930.25:004](477) 

 
Олександр Гаранін, Юрій Ковтанюк 

 
ДО КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 

 
Представлені результати дослідження щодо визначення напрямів, принципів та завдань впрова-

дження інформаційних технологій в архівну справу для її автоматизації з метою підготовки конце-
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1. Загальні положення 

Розвиток інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (далі – ІКТ) протягом останніх 30–
35 років та їх широке впровадження в життя 
людей призвело до суттєвих зміни майже всіх 
сфер діяльності людства: управлінської, науко-
вої, виробничої, економічної, медичної, освіт-
ньої, видобувної, транспортної, послуг, торгівлі, 
юридичної, політичної, громадської, соціальної 
тощо. Поступово почало мінятися інформаційне 
середовище окремої людини, суспільства, дер-
жави, світу. 

Статус інформаційної складової будь-якої 
сфери діяльності став більш важливим – людина 
більше часу тепер приділяє обміну, опрацюван-
ню та накопиченню інформації, що дозволило 
підвищити ефективність праці та якість її ре-
зультатів незалежно від сфери діяльності. Це 
стало можливим завдяки поширенню апаратно-
програмних засобів, які дозволяють автоматизу-
вати роботу людини, а іноді замінити її автома-
тами (роботами, у тому числі програмними), що 
працюють в автоматичному режимі. Доля ру-
тинної та важкої праці постійно знижується у 
світі, на перший план в діяльності людини ви-
ходить інтелектуальна складова, що ґрунтується 
на опрацюванні інформації. З’являється все бі-
льше спеціальностей щодо забезпечення авто-
матизованого створення, опрацювання, обміну 
та зберігання інформації. Все це призводить до 
постійного збільшення обсягів інформації у сві-
ті. Отже для ефективного опрацювання та обмі-
ну інформації значна її частка переводиться в 
цифрову форму або одразу створюються в елек-
тронній (цифровій) формі. 

Для забезпечення надійного обміну інформа-
цією постійно поширюються мережеві техноло-
гій, що забезпечують створення потужної інфра-
структури у світі, яка постійно удосконалюється 
з метою збільшення швидкості передавання ін-
формації. Завдяки збільшенню користувачів ме-
режевих послуг, зменшується ціна, яку вони 
сплачують за ці послуги або вони надаються без-
коштовно, якщо користувач бере участь у вирі-
шенні глобальних завдань, фінансування яких 
відбувається за рахунок зацікавленої сторони. 

Також спостерігається постійний розвиток 
технологій щодо зберігання цифрової інформа-
ції, що дозволяє зменшувати розміри електрон-
них носіїв інформації, збільшувати обсяги 
пам’яті для її зберігання, терміни гарантованого 
зберігання інформації на цих носіях, швидкість 
читання, запису інформації та зменшувати ціну 
за одиницю пам’яті. 

Суттєве збільшення обсягів інформації, що 
накопичено людством, вимагає вирішення двох 
основних завдань щодо швидкого доступу до 
цих даних та їх опрацювання (аналізу) в режимі 
реального часу. Для цього продовжується роз-
виток інформаційних технологій, що дозволять 
суттєво збільшити швидкість опрацювання да-
них, а також технологій керування так званими 
великими даними, що включають сучасні мето-
ди пошуку даних серед великих масивів інфор-
мації та аналізу цих даних. 

Зважаючи на стрімкий розвиток ІКТ та пере-
ваги, що вони надають інформаційному суспі-
льству, в розвинутих країнах на законодавчому 
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рівні були прийняті концептуальні та програмні 
документи щодо інформатизації держав, окре-
мих сфер діяльності, метою яких було ство-
рення або подальший розвиток інформаційного 
суспільства з високим соціально-економічним, 
політичним, культурним рівнем 1 , що з часом 
стало вагомим потенціалом подальшого розвит-
ку цих держав. Україна не залишається осто-
ронь цих процесів. 

Для забезпечення позитивних змін в життє-
діяльності суспільства і людини в 2007 р. у За-
коні України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки» 2  були визначені завдання, цілі та 
напрями розвитку інформаційного суспільства 
в Україні, а саме: збільшення рівня захисту 
прав і свобод людини та її добробуту, активі-
зації участі громадян в управлінні державою, 
сприянню розвитку демократії; підвищенню 
конкурентоспроможності України, ефективно-
го державного управління, продуктивності 
праці у всіх сферах економіки, рівня інформа-
ційної безпеки людини, суспільства, держави, 
ступеню розвитку інформаційно-телекомуні-
каційної інфраструктури, зокрема українського 
сегменту Інтернету; забезпечення переходу 
економіки до моделі науково-технічного та 
інноваційного розвитку, збільшення частки на-
укоємної продукції, сприяння якості та доступ-
ності послуг освіти, науки, культури, охорони 
здоров’я за рахунок впровадження ІКТ; розши-
рення можливості людини отримувати доступ 
до національних та світових електронних інфо-
рмаційних ресурсів; створення нових робочих 
місць, покращення умов роботи і життя люди-
ни; поглиблення запровадження нормативно-
правових засад інформаційного суспільства. 

Рівні інформатизації країн світу та розвиток 
інформаційного суспільства стали одними із 
важливих показників їх загального розвитку, у 
тому числі економічного. Для моніторингу та 
оцінювання цих показників у світі було розроб-
лено чимало інструментів3. Найбільш авторите-
тні із них в Україні систематично використову-
вали при підготовці щорічної доповіді Кабінету 
Міністрів України про стан та розвиток інфор-
матизації в Україні з 2002 по 2013 рр.4. 

«Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ, 
Швейцарія) виділяє триступеневу модель, за 
якою країни або регіони рухаються у розвитку 
інформаційного суспільства5. Її першим етапом 
є мережева готовність (суспільства до викорис-
тання інформаційних технологій – Ю.К.), яка 

відображається поширенням інфраструктури 
цих технологій в суспільстві або країні, ступінь 
доступу приватних осіб, підприємств та органі-
зацій до цієї інфраструктури. Основним акцен-
том є доступ до ІТ. Другий етап включає інтен-
сивність (розвитку інформаційного суспільст-
ва – Ю.К.), зокрема, ступінь впровадження ІТ. 
Наголос робиться на навичках ефективного ви-
користання ІТ. Третій етап характеризується 
ефективністю використання ІТ в конкретному 
суспільстві або регіоні. Таким чином, МСЕ ви-
значає, що вихід на заключний етап розвитку 
інформаційного суспільства, означає станов-
лення країни або регіону конкурентоспромож-
ним гравцем в інформаційній економіці, що, 
звісно, залежить від успішності перших двох 
етапів»6. 

За комплексними показниками розвитку 
2016 р.7 Україна посідає серед інших країн світу 
за рівнем доходів місце нижче середнього 
(Lower middle income8). Наведемо основні пока-
зники, що характеризують розвиток інформа-
ційного суспільства: 

– 64 місце із 139 країн за індексом мережевої 
готовності NRI (Networked Readiness Index) 
Всесвітнього економічного форуму. У 2015 р. – 
71 місце із 143 країн9; 

– 56 місце із 128 країн за глобальним іннова-
ційним індексом GII (Global Innovation Index)10, 
що розраховується INSEAD 11  (The Business 
School for the World – Світова бізнес-школа, за-
снована у Франції) та WIPO12 (World Intellectual 
Property Organization – Світова організація з ін-
телектуальної власності із Швейцарії). У 
2015 р. – 64 місце13; 

– 79 місце із 175 країн за індексом розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій IDI 
(ICT (Information and communications technology) 
Development Index) від МСЕ14. У 2015 р. – теж 
79 місце із 167 країн, а у 2010 р. – 69 місце15; 

– за звітами Організації Об’єднаних Націй 
щодо розвитку електронного уряду, що уклада-
ються кожні два роки, в яких країни за усіма 
рейтингами розділяються на чотири групи: дуже 
високий рівень (Very High), високий (High), се-
редній (Middle) та низький (Low), Україна за 
звітом 2016 р. посідає 62 місце із 193 країн за 
індексом розвитку електронного уряду EGDI (E-
Government Development Index)16 та входить до 
групи із 65 країн з високим рівнем EGDI, серед 
яких займає 33 місце17; 

– за індексом електронної участі (E-Parti-
cipation Index, EPI) входить до 50 кращих країн 
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світу, посідаючи 32 місце18. Всього в цьому рей-
тингу бере участь 128 країн. Україна входить в 
групу із 36 країн з дуже високим рівнем19. Зазна-
чимо, що у 2014 р. за індексом електронної учас-
ті Україна посідала 77 місце у світі20; 

– за індексом онлайн послуг (Online Service 
Index, OSI) – входить в групу із 56 країн з висо-
ким рівнем та посідає 53 місце. Всього у рейти-
нгу бере участь 195 країн, серед яких Україна 
посідає 85 місце21. 

Національна система індикаторів розвитку 
інформаційного суспільства в Україні22, ґрунту-
ється на документах, що регламентують проце-
си моніторингу та оцінювання розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні, насамперед, це: 
постанова Кабінету Міністрів України від 
28 листопада 2012 р. № 1134 «Про запрова-
дження Національної системи індикаторів роз-
витку інформаційного суспільства» 23  та наказ 
Міністерства освіти і науки України від 
06 вересня 2013 р. № 1271 «Про затвердження 
методики формування індикаторів розвитку ін-
формаційного суспільства»24. У відповідності до 
цих документів Державним агентством з питань 
електронного урядування розроблено Методику 
збору статистичної інформації та її обробки для 
визначення показників національної системи ін-
дикаторів розвитку інформаційного суспільст-
ва25 та підготовлено результати оцінювання еле-
ктронної готовності України у відповідності до 
цієї методики, що оприлюднені на офіційному 
веб-сайті Державного підприємства «Держін-
формресурс»26 , яке належить до сфери управ-
ління агентства. Слід зазначити, що результати 
оцінювання України за Національною системою 
індикаторів розвитку інформаційного суспільс-
тва підтверджує індекси, які розраховуються не-
залежними міжнародними експертами. 

Звичайно, що інформатизація торкнулася та-
ких сфер діяльності, як діловодство та архівна 
справа. Практично, у кожній національній про-
грамі інформатизації та інших законодавчих та 
нормативно-правових актах, у тому числі Законі 
України «Про Концепцію Національної програ-
ми інформатизації», виокремлено завдання що-
до інформатизації архівної справи та діловодст-
ва, переважно у формі запровадження елект-
ронного документообігу та систем електронної 
взаємодії державних органів. 

Архівна справа є вагомою складовою єдино-
го інформаційного простору України та формує 
інформаційні потоки не тільки в середині цього 
простору, а й на зовні, утворюючи один із інфо-

рмаційних каналів, що постійно затребувано 
учасниками інформаційних середовищ інших 
країн. На сьогодні інформаційний потенціал 
Національного архівного фонду України (далі – 
НАФ) складає близько 60 млн. од. зб., що за 
приблизними оцінками може дорівнювати деся-
ткам мільярдів файлів цифрових копій докумен-
тів, зокрема, сторінок традиційних документів з 
паперовим носієм інформації (аркушів справ). 
Оцифрована інформація одразу набуває інших 
властивостей. З урахуванням сучасної світової 
мережевої інфраструктури Інтернет, для такої 
інформації немає меж, вона може розповсюджу-
ватися з великою швидкістю на значні відстані. 
При чому користувач може отримувати таку ін-
формацію в будь-якому зручному для нього мі-
сці. Такі переваги сучасних інформаційних тех-
нологій вимагають від архівістів з боку суспіль-
ства їх широкого запровадження, що породжує 
складні завдання у нових напрямах розвитку ар-
хівної справи. 

Мета концепції – визначення напрямів, 
принципів та завдань впровадження інформа-
ційних технологій в архівну справу для її авто-
матизації. 

Предмет концепції – дослідження процесів 
архівної справи (комплектування, обліку, збері-
гання, надання доступу, забезпечення збереже-
ності) та особливостей застосування цих проце-
сів до масивів архівних документів різних типів 
(з паперовим носієм інформації історичних, су-
часних управлінських, науково-технічних, осо-
бового походження, плівкових та з іншими но-
сіями інформації, цифрових аудіовізуальних та 
електронних у формі файлів) для визначення 
можливості застосування до них інформаційних 
технологій та доцільності застосування цих тех-
нологій. 

Базове поняття 

Існує багато визначень терміну «інформати-
зація». З 80-х рр. XX ст. поняття «інформатиза-
ція» пов’язували з поняттям «інформатизації 
суспільства»27 та «використання інформаційних 
технологій», як результат переходу від індустрі-
ального суспільства до інформаційного, в якому 
збільшувалася частка розумової праці28. Найча-
стіше, результатом такої інтелектуальної діяль-
ності є створення систематизованої інформації в 
формі так званих «знань», попит на які постійно 
зростає. Поняття «інформатизації архівної спра-
ви» вперше з’явилося в роботах українських ар-
хівознавців наприкінці 90-х рр. минулого сто-
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ліття 29 . Ми дотримуємося думки, що вперше 
термін «інформатизації архівної справи» в Ук-
раїні був сформульований в підручнику з архі-
вознавства для студентів історичних факульте-
тів вищих навчальних закладів, написаному ко-
лективом провідних архівістів країни під зага-
льною редакцією Я. С. Калакури 30 , а саме: 
«комплексна система організаційних, науково-
методичних і технологічних заходів, що забез-
печують створення єдиних методологічних і ме-
тодичних основ функціонування архівної галузі 
із залученням комп’ютерних технологій»31. 

Приблизно в той же час загальне визначення 
поняття «інформатизація» вводиться Законом 
України «Про Концепцію Національної програ-
ми інформатизації». Відповідно до цього визна-
чення «Інформатизація – це сукупність взаємо-
пов’язаних організаційних, правових, політич-
них, соціально-економічних, науково-технічних, 
виробничих процесів, що спрямовані на ство-
рення умов для задоволення інформаційних по-
треб, реалізації прав громадян і суспільства на 
основі створення, розвитку, використання інфо-
рмаційних систем, мереж, ресурсів та інформа-
ційних технологій, створених на основі застосу-
вання сучасної обчислювальної та комунікацій-
ної техніки»32. Слід зазначити, що це визначен-
ня не зазнало змін з 1998 р., включаючи остан-
ню редакцію програми 2013 р., коли до неї було 
внесено зміни відповідно до Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України у зв’язку з проведенням адміністра-
тивної реформи» від 04 липня 2013 р. № 406-VII. 

З наведених визначень виходить, що інфор-
матизація – це комплекс заходів, спрямованих 
на забезпечення повного використання достові-
рного, вичерпного і своєчасного знання у всіх 
суспільно значущих видах людської діяльності33, 
заснованих на використанні інформаційних тех-
нологій. Наші розвідки з історії інформатизації 
архівної справи показують, що на інформатиза-
цію істотно впливають технології опрацювання 
інформації, якими володіє людство, у тому чис-
лі діловоди й архівісти, на момент визначення 
перспективних завдань, що стосуються науково-
дослідних і методичних робіт в цьому напрямі. 
Саме з уявлень про можливості технологій, ная-
вних у розпорядженні суспільства, виходять фа-
хівці й учені під час планування подальшої ін-
форматизації цього суспільства. Так російський 
вчений А. І. Ракітов, який наприкінці 80-х рр. 
XX ст. одним з перших увів поняття «інформа-
тизація» в радянську науку, визначає інформа-

тизацію як «процес прогресивно наростаючого 
використання інформаційних технологій для 
виробництва, переробки, зберігання та поши-
рення інформації…»34. При цьому вчений вва-
жає, що «процес інформатизації повинен бути 
не так технократичним, як спрямованим саме на 
вирішення завдань соціального розвитку, істот-
ного підвищення інтелектуального рівня суспі-
льства, причому найбільш пріоритетним з них є 
проблема виживання людства»35. Отже, з одного 
боку використання нових технологій є процесом 
природним і перманентним, а з іншого – з огля-
ду на міждисциплінарний характер процесу ін-
форматизації діловодства та архівної справи, 
вважаємо, підхід, запропонований А. І. Ракіто-
вим, цілком виправданим. На нашу думку, ін-
формаційні технології повинні грати роль ін-
струменту в досягненні нових цілей. Неприпус-
тимим є, коли технічні рішення нав’язуються 
діловодам та архівістам у розріз з принципами 
організації діловодства та архівної справи. У 
процесі взаємодії фахівців з різних областей 
знань керувати процесом інформатизації діло-
водства та архівної справи повинні саме ділово-
ди та архівісти. Саме вони повинні навчитися 
правильно ставити завдання фахівцям з інфор-
маційних технологій. Саме такий підхід дозво-
лить найбільш якісно проводити інформатиза-
цію діловодства та архівної справи, фактично, 
проводити їх зміни під впливом сучасних тех-
нологій, але відповідно до основоположних 
принципів документознавства та архівознавства. 

Зважаючи на вище зазначене, можна зробити 
висновок, що розвиток технологій опрацювання 
інформації зумовлювали завдання, які визнача-
ли архівісти щодо здійснення інформатизації 
(автоматизації) архівної справи, починаючи з її 
механізації, коли для опрацювання інформації 
застосовувалися машини, механічна техніка та 
технології, що дозволяли полегшити людську 
працю, посунувши її ручні форми та підвищую-
чи продуктивність цієї праці36. Згодом для авто-
матизації архівної справи стали використовува-
тися комп’ютери й інші технічні засоби обробки 
та передачі інформації. На цьому етапі поняття 
інформатизації часто замінювалося поняттям 
комп’ютеризації архівної справи, що повністю 
відповідало процесу заміщення механічних за-
собів обробки інформації комп’ютерними. 

Однак, найпростіше визначення поняття «ін-
форматизація», що походить від етимології цьо-
го слова, вважаємо є найбільш правильним – 
тому під інформатизацію ми розуміємо поши-
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рення інформаційних технологій в будь-яку дія-
льність, у тому числі в архівну справу, з метою 
її автоматизації. 

2. Історія та сучасний стан інформатизації 
архівної справи України у цифрах і фактах 

Перші спроби створення технологій автома-
тизації архівної справи в СРСР відносяться до 
70-х рр. минулого століття. Спрямованість та-
ких технологій на автоматизацію окремих архі-
вних процесів визначалось можливостями інфо-
рмаційних технологій тогодення, що ґрунтува-
лися на використання обчислювальних центрів, 
в яких працювали великі електронно-
обчислювальні машини, що використовували 
для зберігання інформації громіздкі бобини ма-
гнітної стрічки або перфокарти (перфофіша, 
перфострічка), що дозволяли зберігати невеликі 
за обсягом масиви інформації. Запис/читання 
(доступ до) інформації на таких носіях був не-
можливий без виконання певних ручних мані-
пуляцій з цими носія на пристроях запи-
су/читання37. Отже, швидкість опрацювання ін-
формації такими пристроями була низькою. Ос-
новним недоліком такої організації запису, збе-
рігання, читання та опрацювання інформації по-
лягав у відсутності мережевих технологій та не-
сумісності форматів запису даних на зазначених 
носіях інформації в різних операційних систе-
мах. Користувачі обчислювальних центрів були 
територіально прив’язані до місця їх розташу-
вання. Зазначимо, Інститутом кібернетики на 
чолі з академіком В. М. Глушковим було розро-
блено проект загальнодержавної автоматизова-
ної системи управління господарством, що за 
планами її розробників повинна була об’єднати 
в одну мережу більше 20 тис. обчислювальних 
центрів СРСР38. За кордоном цю систему назва-
ли «радянським Інтернетом» 39 . Наприкінці 
1970-х в УРСР розпочато створення подібних 
систем республіканського значення 40 . Однак, 
зазначені проекти не було реалізовано41. 

Роботи щодо автоматизації архівної справи 
повністю співпадали із основними напрямками 
наукових досліджень кібернетиків та докумен-
талістів того часу, а саме створення автоматизо-
ваних інформаційних пошукових систем (далі – 
АІПС), автоматизованих систем управління під-
приємствами (АСУП) та визначення принципів 
«безпаперової кібернетики» 42  – безпаперового 
опрацювання інформації. Принципи АІПС було 
закладено ще за часів механізованого опрацю-
вання інформації 43 . Слід зазначити, що біль-

шість з цих принципів залишилися незмінними 
для автоматизації та інформатизації окремих 
процесів, сфер діяльності. 

Документи, створення, зберігання, опрацю-
вання та обмін якими забезпечували великі еле-
ктронно-обчислювальні машини називали ма-
шиночитаними44. Архівісти справедливо заува-
жують щодо втрати сучасних цифрових доку-
ментів, документів в електронній формі, у тому 
числі електронних документів, подібно тому, як 
було втрачено машиночитані документи. Слід 
погодитися, що така загроза існує. Навіть знані 
у світі спеціалісти щодо зберігання великих ма-
сивів електронної (цифрової) інформації та на-
дання доступу до неї застерігають щодо високої 
ймовірності втрати цих даних, згадуючи зник-
нення машиночитаних документів45. Основною 
причиною зникнення машиночитаних докумен-
тів стало старіння апаратно-технічного забезпе-
чення, яке більше не підтримувалося їх вироб-
никами та відсутністю технологій, що дозволя-
ли перетворити формати машиночитаних доку-
ментів у формати даних сучасних операційних 
систем. Зважаючи на вартість та розміри вели-
ких електронно-обчислювальних машин, підт-
римка їх роботи або відновлення працездатності 
після тривалого простою було дуже затратним. 
Слід зазначити, що носії з інформацією маши-
ночитаних документів зберігаються і до тепер. 
Однак, створення штучних технологій для відт-
ворення їх інформації є затратним та виправдо-
вується лише прагненням відновити історичну 
правду, зважаючи, що ця інформація у часи 
«холодної війни» була засекречена та відноси-
лася до діяльності спецслужб країн радянського 
табору, наприклад Служби безпеки Польщі46. 

Реальні результати щодо автоматизації архі-
вної справи було досягнуто «лише у 1980-х рр., 
позначених формуванням автоматизованих ма-
сивів архівної інформації»47, як інформаційної 
основи для створення архівної АІПС. Основною 
метою побудови такої системи була автомати-
зація роботи з Центральним фондовим катало-
гом (далі – ЦФК). 

У 1989 р. для вирішення цього завдання було 
видано наказ Головного архівного управління 
при Кабінеті Міністрів України «Про створення 
автоматизованої інформаційної системи (АІС) в 
Головархіві України». Однак, відсутність у скла-
ді Головного архівного управління при Кабінеті 
Міністрів України спеціального підрозділу з пи-
тань комп’ютеризації завадило розпочати вико-
нання цієї роботи48. Роботи розпочались лише у 
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1991 р. за участю Головного архівного управ-
ління при Кабінеті Міністрів України у програмі 
«Архівна та рукописна Україніка», ініціатором 
якої був Інститут археографії України. В ре-
зультаті було створено програму49 , в якій «за 
основу формату описання взято основний облі-
ковий документ архіву – картка фонду з 
26 реквізитами інформації про фонд (колекцію). 
За об’єкт описування – Державний архів Київ-
ської області як типовий регіональний архів. 
Для реалізації проекту обраний пакет приклад-
них програм CDS/ISIS*, рекомендований 
ЮНЕСКО (1987)»50. Нормування роботи пока-
зало щодо створення електронного фондового 
каталогу (7,3 тис. карток), що «інформацію про 
фонди одного архіву можна ввести одним пра-
цівником за рік, тобто для створення бази даних 
всього ЦФК знадобиться 25 років»51. Цей розра-
хунок було зроблено, виходячи, що НАФ того 
часу складався з приблизно 200 тис. фондів та 
налічував 40 млн. справ52 . «Передбачалося ти-
ражування цієї програми для держархівів Укра-
їни та створення на основі єдиної програми від-
повідної інформаційної мережі. Але у 1994 р. 
через відсутність коштів всі роботи щодо су-
проводу, вдосконалення БД, надання архівам 
допомоги були припинені»53. Крім того, «у 14 
державних архівах (ЦДКФФА України, 
ЦДАМЛМ України, Держархіві при Раді мініст-
рів Автономної Республіки Крим, держархівах 
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Ки-
ївської, Львівської, Луганської, Миколаївської, 
Одеської, Черкаської, Чернігівської областей, 
Кам’янець-Подільському міському державному 
архіві)» було створено та функціонували власні 
електронні фондові каталоги, структури яких, 
майже всіх без винятку, базувалися на основно-
му обліковому документі архіву – аркуші фонду. 
В цих «облікових комп’ютерних системах» було 
представлено близько 40 тис. фондів що склада-
ло 20% від їх загальної кількості. Всі вони фун-
кціонували самостійно. Єдиного центру інфор-
мації не існувало54. 

У 1990-х рр. розпочато розробку теоретико-
методологічних засад інформатизації архівної 
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справи за участю провідних науковців з доку-
ментознавства та архівознавства. На підставі 
отриманих наукових результатів створено про-
ект комплексної програми «Архівна та рукопи-
сна Україніка»55, що «було створено за ініціати-
вою Інституту української археографії 
НАН України, Центральної наукової бібліотеки 
ім. В. І. Вернадського НАН України та Головно-
го архівного управління України при Кабінеті 
Міністрів України наприкінці 1991 р.»56, та на-
дано їй статусу державної, що визначено поста-
новою Держкомітету з питань науки та техноло-
гій при Кабінеті Міністрів України від 4 травня 
1992 р. № 12. Однією із головних складових за-
твердженої програми стала Національна архівна 
інформаційна система (НАІС) 57 , розроблення 
якої здійснювалося протягом 1993–1996 рр. 

У 1992 р. постановою Президії Верховної 
Ради України «Про розробку пакету проектів 
законів з проблем інформатизації і захисту ін-
формації» Кабінету Міністрів України доруча-
лося «до 1 вересня 1992 року розробити і внести 
на розгляд Верховної Ради України пакет прое-
ктів законів з проблем інформатизації та захис-
ту інформації, інформаційного забезпечення 
економічного та соціального розвитку, захисту 
прав громадян в умовах інформатизації, держа-
вної та комерційної таємниць, визначення від-
повідальності за правопорушення під час робо-
ти з інформацією, реформи в документуванні, 
контролю над експортом інформаційних ресур-
сів, доступу до інформації тощо»58. 

У 1993 р. Указом Президента України фор-
мується державна політика інформатизації неза-
лежної України59 , в якому Кабінету Міністрів 
України надається доручення щодо затверджен-
ня до 1 січня 1994 р. Концепції  державної полі-
тики інформатизації України і Основних напря-
мів Національної програми інформатизації Ук-
раїни. 

У 1994 р. постановою Кабінету Міністрів 
України визначаються Питання інформатизації 
України 60 . Ця Постанова схвалює розроблені 
Кібернетичним центром Національної академії 
наук України Концепцію державної політики 
інформатизації та Основні напрями Національ-
ної програми інформатизації з метою взяти їх за 
основу для розроблення Національної програми 
інформатизації. Для цього цією Постановою бу-
ла створена Міжвідомча рада з питань інформа-
тизації, якій надавалося право вносити зміни і 
доповнення до зазначених документів. У шес-
тимісячний термін Міжвідомча рада з питань 
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інформатизації повинна була подати до Кабіне-
ту Міністрів України проект Національної про-
грами інформатизації з урахуванням Основних 
напрямів Національної програми інформатизації, 
Концепції державної політики інформатизації, 
виданих раніше постанов щодо окремих напря-
мів інформатизації. Пріоритетними напрямами 
інформатизації вважався розвиток ліній зв’язку з 
високою пропускною здатністю та утворення 
єдиної державної загальнонаціональної комп’ю-
терної мережі. Висловлюючись сучасною мовою, 
пріоритетним визначався розвиток загальної ін-
формаційно-комунікаційної інфраструктури. 

Того ж року приймається важливий Закон 
України «Про захист інформації в інформацій-
но-телекомунікаційних системах»61. З огляду на 
проникнення інформаційних технологій в усі 
сфери діяльності, включаючи Адміністрацію 
Президента України, Верховну Раду України, 
Секретаріат Кабінету Міністрів України, мініс-
терства, інші центральні органи виконавчої вла-
ди, державні органи та органи місцевого само-
врядування, оборонну сферу, спеціального при-
значення, банківську сферу, та зважаючи на іс-
нуючи загрози щодо несанкціонованого доступу 
до інформації, яка створюється, зберігається, 
опрацьовується за допомогою інформаційно-
телекомунікаційних систем, що впроваджені в 
діяльність зазначених установ, перед державою 
та суспільством постає важливе завдання щодо 
захисту цієї інформації. Навіть якщо ця інфор-
мація без обмеження доступу, її володілець по-
винен бути впевненим, що вона не буде змінена 
або знищена. 

У 1995 р. Указами Президента України було 
створено Національне агентство з питань інфо-
рматизації при Президентові України62, затвер-
джено його Положення63 та відповідною поста-
новою Кабінету Міністрів України забезпечено 
його діяльність64. Це перший за часи незалежно-
сті центральний орган виконавчої влади, на 
який покладено здійснення керівництва «в галу-
зі інформатизації, … відповідальність за вирі-
шення питань її розвитку та забезпечення наці-
ональних інтересів у цій сфері» у відповідності 
до Положення про це Національне агентство. 

У тому ж році Українським науково-дослід-
ним інститутом архівної справи та документоз-
навства (далі – УНДІАСД) було створено прак-
тичні «Пропозиції з автоматизації архівної спра-
ви»65, в яких було запропоновано етапи та тер-
міни виконання таких робіт протягом 1995–
1998 рр.: 

– стандарт опису архівного документа в 
комп’ютері (жовтень 1995 р.); 

– ескізний проект архівної комп’ютерної си-
стеми (листопад 1995 р.); 

– програма автоматизації роботи з каталогом 
(грудень 1995 р.); 

– техноробочий проект архівної 
комп’ютерної системи (лютий 1996 р.); 

– програма автоматизації робіт автономного 
архіву (робота з текстовою документацією) (кві-
тень 1996 р.); 

– програма підтримки роботи в телефонній 
мережі (травень 1996 р.); 

– програма роботи з нетекстовою інформаці-
єю (жовтень 1996 р.); 

– програма роботи з фондами підприємств на 
електронних носіях (грудень 1996 р.); 

– робота з поступового переносу всієї інфор-
мації з архівних фондів на електронні носії 
(грудень 1998 р.). 

Слід зазначити, що з відстані у 20 років мас-
штабність деяких з наведених робіт нівелюється, 
зважаючи на значний стрибок, що зробили ін-
формаційні технології за цей час. Однак, це не 
повинно принижувати значення цих розробок. 
Навпаки, їх кількість та різноплановість дово-
дить всебічність досліджень щодо інформатиза-
ції архівної справи, що дозволили зробити ваго-
мий внесок у створення теоретико-методоло-
гічних засад, на яких ґрунтується практична ді-
яльність щодо системної інформатизації архів-
ної справи. 

На особливу увагу заслуговують праці того 
часу, в яких вперше було сформульовані прин-
ципи побудови автоматизованого робочого міс-
ця (АРМ) архівних працівників та дослідників 
кінодокументів66. 

У 1996 р. наказом Національного агентства з 
питань інформатизації України при Президен-
тові України, що реєструється в Міністерстві 
юстиції України, затверджується Положення 
про експертизу у галузі інформатизації, що 
спрямовано на забезпечення високої ефективно-
сті управління процесами інформатизації та 
спрямована на підвищення якості вирішення за-
вдань інформатизації в державі 67 . Цим Поло-
женням визначалися об’єкти, суб’єкти, мета ек-
спертизи, порядок подання заяви на експертизу, 
попередня оцінка об’єкту експертизи, організа-
ція проведення експертизи, виконання окремих 
експертно-аналітичних оцінок, узагальнення 
окремих експертно-аналітичних оцінок, порядок 
формування експертного висновку та наведені 
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затверджені форми документів для документа-
ційного забезпечення організації експертизи. 

У червні 1997 р. в УНДІАСД проведено між-
відомчу нараду-семінар, де «Концепція комп’ю-
теризації архівної справи в Україні» виходить 
на наступний теоретичний етап свого розвит-
ку 68 . Основні положення концепції комп’юте-
ризації архівної справи в Україні було сформу-
льовано у статті Л. А. Дубровіної, що опубліко-
вано у 1998 р. у науковому щорічнику «Студії з 
архівної справи та документознавства»69. Слід 
відмітити, що згадані вище теоретико-методо-
логічні здобутки дозволили здійснити перехід 
на новий рівень розуміння проблематики інфо-
рматизації архівної справи України та значно 
розширити уявлення архівістів про можливості 
практичного застосування інформаційних тех-
нологій в організації конкретних архівних про-
цесів. Якщо на початку 1990-х рр. основним га-
слом була комп’ютеризація галузі, то наприкін-
ці XX ст. спостерігається прагнення щодо впро-
вадження інформаційних технологій, де ком-
п’ютери розглядаються вже як їх складова. 
У другій половині 90-х рр. ХХ ст. спостеріга-
ється процес «стихійної автоматизації» архівних 
установ України та створення в архівних уста-
новах України десятків автоматизованих баз да-
них облікового і тематичного характеру70. Ста-
ном на 1997 р. комп’ютери використовували 
17 архівів71. 

До липня 1997 р. Національним агентством з 
питань інформатизації при Президентові Украї-
ни підготовлено першочергові заходи інформа-
тизації, що були затверджені постановою Кабі-
нету Міністрів України72, та містили у тому чи-
слі заходи щодо інформатизації стратегічних 
напрямів розвитку державності, безпеки та обо-
рони України, пріоритетних народногосподар-
ських комплексів, пріоритетних народногоспо-
дарських комплексів, фінансової, грошової та 
статистичної систем, діяльності податкової ад-
міністрації і митної служби, соціальної сфери, в 
галузі екології та використання природних ре-
сурсів. Також передбачені заходи щодо управ-
ління та організаційно-правове забезпечення 
інформатизації, підготовки кадрів та міжнарод-
ного співробітництва. Заходів щодо інформати-
зації архівної справи передбачено не було. Єди-
не завдання, що можна було віднести до інфор-
матизації архівної справи – це розроблення «си-
стеми накопичення, систематизації і каталогіза-
ції знань за різномовними текстовими джерела-
ми». Однак, серед виконавців не було Держав-

ного комітету архівів України (далі – Держ-
комархів України). 

У тому ж місяці указом Президента України 
введено в дію рішення Ради національної безпе-
ки і оборони України від 17 червня 1997 року 
«Про невідкладні заходи щодо впорядкування 
системи здійснення державної інформаційної 
політики та удосконалення державного регулю-
вання інформаційних відносин», в якому Кабі-
нету Міністрів України доручалося: 

– «для здійснення поступового переходу до 
централізованої структури державного управ-
ління процесами інформатизації державних ор-
ганів, розбудови спеціальних телекомунікацій-
них систем, спеціальних інформаційних систем 
і ресурсів, забезпечення інформаційної безпеки 
та формування національної інформаційної ін-
фраструктури подати у двомісячний строк про-
позиції щодо реформування системи державно-
го управління цими процесами; 

– запровадити у місячний строк порядок, за 
яким питання про бюджетне фінансування по-
даних проектів інформатизації діяльності цент-
ральних органів виконавчої влади розглядають-
ся лише за наявності обґрунтувань кінцевої 
ефективності створюваних засобів та мереж, 
вимог до функцій і складу програмно-техніч-
ного забезпечення, його нормативно-правових, 
організаційно-функціональних та інформаційно-
лінгвістичних елементів»73. 

Робота щодо створення Національної про-
грами інформатизації, розпочата Кабінетом Мі-
ністрів України в 1994 р., була завершена у 
1998 р. прийняттям низки законів України, зок-
рема «Про Національну програму інформатиза-
ції»74, «Про Концепцію Національної програми 
інформатизації» 75  та «Про затвердження За-
вдань Національної програми інформатизації на 
1998–2000 роки»76. 

Закон України «Про Національну програму 
інформатизації», на відміну від подібних зако-
нів в деяких інших країнах світу, визначає дуже 
загальні стратегічні напрями, принципи та за-
вдання інформатизації. Напрями та завдання 
щодо інформатизації конкретних сфер діяльнос-
ті, у тому числі архівної справи, визначаються у 
таких складових Національної програми інфор-
матизації, як Концепція Національної програми 
інформатизації та програмах інформатизації рі-
зного рівня (державні, галузеві, регіональні то-
що)77. 

Отже, в Законі України «Про Концепцію На-
ціональної програми інформатизації» щодо ін-
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форматизація архівної справи визначено двома 
дотичними до цього процесу завданнями у явній 
формі у пункті 9 розділу VI, а саме: «збережен-
ня інформації … про архівні документи» та 
створення комп’ютерних інформаційних систем 
«для поширення культурних еталонів, стандар-
тів і досягнень вітчизняної культури, насампе-
ред створення електронних копій творів та архі-
вів видатних діячів національної культури, 
представлення їх у системах глобальних ком-
п’ютерних комунікацій для їх ефективного ви-
користання у сфері освіти та виховання, що 
дасть змогу у будь-якій точці України отриму-
вати не тільки необхідну інформацію з економі-
чних, агробіологічних, зоотехнічних, медичних, 
маркетингових, технологічних, юридичних пи-
тань, а і відповідні знання з історії та культури 
України, культури інших народів через автома-
тизовані бібліотеки тощо». 

Закон України «Про затвердження завдань 
Національної програми інформатизації на 1998–
2000 роки» передбачав виконання завдань за рі-
зними напрямами інформатизації, охоплюючи 
майже всі сфери діяльності з достатньо високим 
рівнем планового фінансування щодо їх вико-
нання. Крім важливих кроків, здійснення яких 
було спрямовано у площину практичної інфор-
матизації, щодо створення законодавчої, норма-
тивно-правової, методичної бази з інформатиза-
ції, стандартів, розвитку інфраструктури інфор-
маційно-телекомунікаційних систем, спеціально 
слід відмітити такі завдання: 

– щодо створення національної системи (еле-
ктронних) інформаційних ресурсів, яка склада-
ється із бази даних населення України, елект-
ронного земельного кадастру, електронних ка-
дастрів населених пунктів, бази даних науково-
технічної інформації тощо; 

– створення систем електронного докумен-
тообігу в напрямі інформатизації діяльності ор-
ганів державної влади, включаючи місцеві; 

– створення системи забезпечення інформа-
ційної безпеки. 

Не зважаючи на визначення завдань щодо 
створення «електронного інформаційного біблі-
отечного ресурсу» та «Національної відкритої 
системи створення та розповсюдження елект-
ронної преси», як подібних за технологією 
створення до архівних інформаційних ресурсів, 
жодного завдання щодо інформатизації архівної 
справи у цьому законі передбачено не було. 
Звичайно, що низка наведених законів України 
надавала вагоме правове підґрунтя для ство-

рення галузевої програми інформатизації архів-
ної справи. Однак, її виконання «власними си-
лами», вочевидь, ускладнювало відсутність ці-
льового фінансування та кваліфікованих кадрів 
у сфері інформаційних технологій у централь-
них та галузевих державних архівів, державних 
архівів Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Київ та Севастопіль, архівних відділів рай-
онних, районних у містах Київ і Севастополь 
державних адміністрацій, архівних відділів мі-
ських рад, а також музеїв та бібліотек, що пере-
бувають у державній чи комунальній власності, 
архівних установ Національної академії наук 
(далі – архівні установи). 

Разом з тим, наведені завдання щодо інфор-
матизації сфери культури залишилися незмін-
ним до тепер. Окреслені закони України дозво-
лили здійснити практичну масштабну інформа-
тизацію в різних сферах діяльності. 

4 лютого 1998 р. разом з трьома законами 
України постановою Верховної Ради України 
було створено Консультативну раду з питань 
інформатизації при Верховній Раді України та 
затверджено Положення про цю раду78 , яка є 
дорадчо-консультативним органом, що функці-
онує на громадських засадах. Головною метою 
Консультативної ради з питань інформатизації є 
сприяння Верховній Раді України у виробленні 
політики в сфері інформатизації, при підготовці 
та затвердженні завдань Національної програми 
інформатизації з урахуванням найновіших дося-
гнень і технологічних рішень. Цей дорадчий ор-
ган функціонує при Верховній Раді України і 
сьогодні. У зв’язку із створенням у Верховній 
Раді України VIII скликання Комітету з питань 
інформатизації та зв’язку та визначення йому 
відповідних предметів видання79, Консультати-
вну раду з питань інформатизації при Верховній 
Раді України було перейменовано в Консульта-
тивну раду з питань розвитку інформаційного 
суспільства та внесено зміни у її положення80. В 
попередніх скликаннях Верховної Ради України 
питання інформатизації було покладено на Ко-
мітет з питань транспорту і зв’язку (V–
VII скликання 81 ) та Комітет з питань науки і 
освіти (IV скликання82). 

В той же день, разом з зазначеними законами 
України, постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни було затверджено перелік обов’язкових ета-
пів робіт під час проектування, впровадження та 
експлуатації засобів інформатизації83, що на той 
час складався з таких етапів84: 
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– техніко-економічне обґрунтування необ-
хідності створення системи або розробки засобу 
автоматизованої обробки та передачі даних; 

– розробка технічного завдання на створення 
системи або засобу автоматизованої обробки та 
передачі даних; 

– розробка технічного проекту системи або 
технічної і нормативної документації на засіб 
автоматизованої обробки та передачі даних; 

– підготовка персоналу, який повинен забез-
печувати функціонування системи; 

– виконання пусконалагоджувальних робіт; 
– проведення випробувань з приймання сис-

теми; 
– виконання робіт відповідно до гарантійних 

зобов’язань; 
– післягарантійне обслуговування системи. 
Наступним кроком у лютому 1998 р. була 

постанова Кабінету Міністрів України «Про за-
ходи щодо посилення контролю за обґрунтова-
ністю проектів інформатизації діяльності цент-
ральних органів виконавчої влади», яка визна-
чала «установити, що питання бюджетного фі-
нансування проектів інформатизації діяльності 
центральних органів виконавчої влади розгля-
даються лише після погодження цих проектів 
(за результатами їх експертизи) з Національним 
агентством з питань інформатизації при Прези-
дентові України за наявності обґрунтувань кін-
цевої ефективності створюваних засобів та ме-
реж, вимог до функцій і складу програмно-
технічного забезпечення, його нормативно-
правових, організаційно-функціональних та ін-
формаційно-лінгвістичних елементів, а закупів-
ля зазначеними органами комп’ютерного та ме-
режевого обладнання, інших засобів інформати-
зації за рахунок бюджетних коштів провадиться 
лише за наявності відповідних проектів»85. 

У відповідності до вимог статей 10–11 Зако-
ну України «Про Національну програму інфор-
матизації» постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 7 квітня 1998 р. № 470 покладено «на 
Національне агентство з питань інформатизації 
при Президентові України функції Генерально-
го державного замовника Національної програ-
ми інформатизації» 86 , а постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 560 
заступника Голови Національного агентства з 
питань інформатизації при Президентові Украї-
ни О. А. Баранова призначено Керівником На-
ціональної програми інформатизації87. 

Для формування та виконання Національної 
програми інформатизації у серпні 1998 р. Кабі-

нетом Міністрів України було затверджено По-
ложення про формування та виконання Націо-
нальної програми інформатизації88, що визначає 
порядок формування та виконання Національної 
програми інформатизації, її окремих завдань 
(проектів). Під час формування Національної 
програми інформатизації здійснюється ком-
плекс заходів щодо розроблення, узгодження та 
затвердження завдань (проектів) інформатиза-
ції, зокрема інвестиційного характеру, узгодже-
них за часом, складом виконавців, використан-
ням певних матеріально-технічних, інформацій-
них, людських, фінансових та інших ресурсів, 
метою яких є створення інформаційних і теле-
комунікаційних систем, засобів інформатизації 
та інформаційних ресурсів, що відповідають пе-
вним технічним умовам і показникам якості. 

Для забезпечення експертно-консультацій-
них функцій на початковому етапі системної 
інформатизації при Кабінеті Міністрів України 
було створено Експертно-консультаційну раду з 
питань інформатизації, затверджено склад ради 
та її Положення89. Рада працювала до середини 
2000 р.90. 

Зазначимо, що виконання Національної про-
грами інформатизації передбачає здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на розроблення 
стандартів, у тому числі за міжнародним досві-
дом, законодавчих, нормативно-правових, ме-
тодичних, нормативно-технічних документів з 
інформатизації та на виконання робіт з розроб-
лення концепцій, технічних завдань, з ураху-
ванням вимог щодо захисту інформації, техніч-
них та пілотних проектів із створення систем і 
засобів інформатизації та робіт, пов’язаних із 
впровадженням систем, експлуатацією таких за-
собів тощо. 

Практичні кроки щодо системної інформати-
зації України було продовжено у 1999 р. – у бе-
резні місяці постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни було затверджено перелік державних за-
мовників завдань (проектів) Національної про-
грами інформатизації на 1999 р.91, в якому, по-
рівняно із Законом України «Про затвердження 
завдань Національної програми інформатизації 
на 1998–2000 роки» було значно розширено за-
вдання щодо інформатизації, у тому числі за-
вдання щодо інформатизації бібліотечної спра-
ви, яка за принципами інформатизації подібна 
архівної, а саме: Міністерству культури України 
доручено створити «національну систему елект-
ронного інформаційного бібліотечного ресур-
су», складовими якої є: «зведений електронний 
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каталог бібліотек; бази даних фактографічної та 
оглядово-аналітичної інформації; Національний 
депозитарій; електронних документів рідкісних 
та цінних фондів (перша черга) зведений елект-
ронний каталог фондів бібліотеки Верховної 
Ради України, Національної парламентської бі-
бліотеки України, Національної бібліотеки імені 
В. І. Вернадського; Національний депозитарій 
даних опитувань громадської думки в Україні; 
електронна бібліотека перекладів нормативно-
правових актів країн світу (повнотекстова); база 
даних «Політика і політики в Україні». На жаль, 
інформатизація архівної справи залишається по-
за увагою цього нормативно-правового докуме-
нта. Також значно розширено напрями завдання 
щодо створення систем електронного докумен-
тообігу – не тільки в органах виконавчої влади. 

У 1999 р. Указом Президента України було 
утворено Державний комітет зв’язку та інформа-
тизації України, який став правонаступником лі-
квідованих Державного комітету зв’язку Украї-
ни, Державного агентства інформатизації Украї-
ни, Головного управління з питань радіочастот 
при Кабінеті Міністрів України. Новий Комітет 
було підпорядковано Кабінету Міністрів України 
та одним із основних завдань для нього визначе-
но формування Національної програми інформа-
тизації, забезпечення її реалізації та виконання 
функції генерального державного замовника На-
ціональної програми інформатизації92. 

Уточнення та удосконалення завдань Націо-
нальної програми інформатизації було продов-
жено – постановою Кабінету Міністрів України 
було затверджено нові завдання Національної 
програми інформатизації на 1999–2001 рр.93 

У липні 1999 р. постановою Кабінету Мініс-
трів України затверджено Положення про поря-
док передачі резидентам окремих завдань (про-
ектів) Національної програми інформатизації у 
сфері національної безпеки та оборони94, що ви-
значає права та обов’язки суб’єктів передачі ок-
ремих завдань (проектів), організацію передачі 
резидентам окремих завдань (проектів), фінан-
сування робіт, використання результатів вико-
наних окремих завдань (проектів), а також умо-
ви при яких інформатизація може здійснювати-
ся резидентами: відсутністю бюджетних коштів 
для їх виконання, результати виконаних завдань 
(проектів) необхідні не тільки для потреб дер-
жавних замовників, а й для інших суб’єктів, 
встановлення у відповідних випадках контролю 
уповноваженими державними органами за до-
держанням резидентами вимог щодо захисту 

державної таємниці у процесі виконання цих за-
вдань (проектів), а також використання їх ре-
зультатів. 

У тому ж місяці, в зв’язку з ліквідацією Дер-
жавного агентства інформатизації України, пос-
тановою Кабінету Міністрів України було приз-
начено нових генерального державного замов-
ника і керівника Національної програми інфор-
матизації95. 

Дослідження діяльності Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, деяких центральних органів виконав-
чої влади показало, що наприкінці XX ст. в Ук-
раїні було сформовано законодавчу та нормати-
вно-правову базу з питань інформатизації, яка 
утворила потужний ефективний інструмент що-
до здійснення інформатизації. До 2000 р., в Ук-
раїні відбулася початкова практична інформати-
зація в різних сферах діяльності, фактично, 
здійснено апробацію технологій інформатизації, 
що дозволило внести відповідні зміни до техно-
логії Національної системи інформатизації для 
її унормування. Слід зазначити, що ця система 
існує і до тепер без принципових модернізацій. 
Всі зміни, що вносилися в нормативно-правову 
базу або посилювали її, або були вимушеними у 
зв’язку зі зміною структури органів виконавчої 
влади, або кадровими змінами. У зв’язку з цим 
вчасно призначалися генеральні державні замо-
вники і керівники Національної програми інфо-
рматизації, в державних органах створювалися 
консультативні та експертні ради, щорічно, до 
2012 р. включно, затверджувалися оновлені пе-
реліки замовників та завдань (проектів) Націо-
нальної програми інформатизації, що пропону-
валися з урахуванням можливостей новітніх ін-
формаційних технологій та попередніх резуль-
татів інформатизації. Але визначені у 1990-х рр. 
принципи щодо організації інформатизації за-
лишалися незмінними. 

Рушійною силою щодо нового етапу інфор-
матизації в Україні з ініціативи держави стали 
протягом 2000 р. укази Президента України 
«Про вдосконалення інформаційно-аналітично-
го забезпечення Президента України та органів 
державної влади»96 та «Про заходи щодо розви-
тку національної складової глобальної інформа-
ційної мережі Інтернет та забезпечення широко-
го доступу до цієї мережі в Україні»97, а також 
Розпорядження Президента України «Про не-
відкладні заходи щодо розвитку архівної спра-
ви»98, що враховували й потреби архівної сфери 
щодо інформатизації. В зазначеному Розпоря-
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дженні Президент України визначається пряме 
доручення Держкомархіву України щодо інфо-
рматизації: «активізувати роботу, пов’язану з 
інформатизацією архівної справи». Крім того, 
слід звернути увагу на доручення Президента 
України Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, центральним та місцевим органам вико-
навчої влади, до сфери управління яких нале-
жать державні архівні установи: «удосконалю-
вати діяльність служб діловодства шляхом 
впровадження документування на новітніх носі-
ях інформації». 

Перше десятиріччя XXI ст. характеризується 
практичними діями щодо системної інформатиза-
ції архівної справи, яке розпочалося із створення у 
2000 р. Центру інформаційних технологій Держ-
комархіву України, що у подальшому було реор-
ганізовано у відділ інформаційних технологій99, та 
відкриттям офіційного веб-сайту Держкомархіву 
України100, який було розташовано у доменній зо-
ні третього рівня, що входить до доменної зони 
Уряду України – archives.gov.ua. 

У 2002 році на рівні нормативно-правової ба-
зи України визначаються такі напрями діяльно-
сті щодо запровадження інформаційних техно-
логій: для забезпечення відкритості у діяльності 
органів державної влади101 , електронного уря-
дування102 та використання комп’ютерних про-
грам в органах виконавчої влади103. Зазначимо, 
що робота Держкомархіву України щодо розви-
тку архівної справи велась з урахуванням зазна-
чених ініціатив104. 

Аналіз діяльності Держкомархіву України та 
архівних установ за період 2000–2004 рр.105 сві-
дчить, що до основних напрямів інформатизації 
архівної справи слід віднести наступне: 

– забезпечення працівників автоматизовани-
ми робочими місцями на базі персональних 
комп’ютерів; 

– об’єднання комп’ютерів у локальну мережу 
зі створенням у цій мережі виділених у корис-
тування загальних апаратних та інформаційних 
ресурсів; 

– підключення до Інтернету, запровадження 
послуг цієї мережі: широке використання елект-
ронної пошти, створення офіційних веб-сайтів 
для інформування громадськості та забезпечен-
ня відкритості у діяльності органів державної 
влади; 

– створення відомчої інформаційно-телекому-
нікаційної системи Держкомархіву України для 
побудови офіційних веб-сайтів архівних установ, 
використання електронної пошти, забезпечення 

централізованого зберігання архівних даних, 
«надання он-лайнового доступу до електронних 
каталогів через Інтернет. Не випадково цей на-
прямок діяльності як один з найпріоритетніших 
окремо записано в звіті Виконкому МРА, пред-
ставленому делегатам CITRA»106; 

– створення інформаційної системи ЦФК107. 
В результаті «архіви отримали новий програм-
ний продукт «Архівні фонди України», що є до-
статньо гнучким, легко модифікується і відпові-
дає сучасним вимогам обміну інформацією по 
мережах. Програма працює в системі керування 
базами даних (СКБД) Microsoft Access 2000; ін-
формацію з її таблиць згодом буде імпортовано 
у більш потужну СКБД»108. 

На думку Г. В. Боряка «наприкінці 2000 р. 
зустрічні ініціативи з місць знайшли, нарешті, 
серйозну методичну і програмну підтримку в 
Центрі інформаційних технологій (Держкомар-
хіву України – Ю. К.), що визначило основний 
зміст сучасного етапу»109. На практиці це озна-
чало, що державні архіви розпочали реальне 
створення електронного ЦФК у форматі СКБД 
Microsoft Access 2000. 

Для керування інформаційно-телекомуніка-
ційною системою Держкомархіву України було 
побудовано серверну промислового стандарту, в 
якій налаштовано серверне обладнання, що 
працювало під керуванням операційної системи 
FreerBSD. Крім серверів, що керували доступом 
до Інтернету, було створено файловий сервер, 
веб-сервер, на якому розміщувався офіційний 
веб-сайт «Архіви України» та поштовий сервер, 
що забезпечили працівників Держкомархіву 
України сучасними засобами комунікації між 
собою, іншими органами виконавчої влади, 
громадянами України та дозволили зробити 
більш ефективним виконання своїх службових 
обов’язків. 

Наказом Держкомархіву України від 
20 березня 2002 р. № 16 було затверджено Рег-
ламент функціонування веб-сайту Держкомар-
хіву України110, який включав попередню пуб-
лікацію матеріалів на додатковому веб-сервері, 
що працює в локальній мережі та на якому роз-
міщується локальна копія офіційного веб-
порталу Держкомархіву України з метою пере-
вірки матеріалів перед їх офіційною публікаці-
єю в Інтернеті. 

13–14 червня 2002 р. Держкомархів України 
провів семінар на тему «Створення електронних 
версій фондових каталогів у державних архівах 
України». Основним питанням порядку денного 
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було обговорення єдиної інформаційної системи, 
яка мала функціонувати на базі ЦФК. Керівни-
ком Центру інформаційних технологій Держ-
комархіву України Ю. І. Забенько було прове-
дено демонстрацію діючої моделі інформацій-
ної системи, а головний спеціаліст відділу збе-
рігання та обліку НАФ Держкомархіву України 
Т. М. Захарченко зазначила, що протягом 2001 р. 
проведено роботу з конвертування власних об-
лікових баз даних 11 державних архівах (ЦДІАК, 
ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ, Державний архів в Автоно-
мній Республіці Крим, держархівах Житомирсь-
кої, Дніпропетровської. Запорізької, Кірово-
градської, Хмельницької областей, Держархіві 
м. Києва та Кам’янець-Подільському міському 
архіві) в формат програми «Архівні фонди Ук-
раїни»111 СКБД Microsoft Access 2000. Також на 
семінарі обговорювалися питання щодо ство-
рення в електронному форматі анотованих ре-
єстрів описів із досвіду Державного архіву Сум-
ської області та Кам’янець-Подільського місь-
кого архіву. Заступник директора з наукової ро-
боти УНДІАСД Н. М. Христова звернула увагу 
на застосування в Україні міжнародного стан-
дарту архівного описування ISAD(G) та підго-
товку Національного стандарту України «Пра-
вила описування архівних документів», проект 
якого підготовлено в УНДІАСД. Крім того, бу-
ли порушені та обговорені такі питання: ство-
рення власних веб-сайтів державних архівів, 
проблеми оцифровування документів НАФ, пе-
рспективи розвитку тематичних баз даних112. 

З часом веб- та почтовий сервери набули ста-
тусу відомчих – на їх основі було створено по-
штові сервери або окремі облікові записи елект-
ронної пошти та розміщено у мережі Інтернет 
спочатку окремі веб-сторінки, присвячені дер-
жавним архівам, а потім офіційні веб-сайти де-
яких центральних державних, державних облас-
них архівів, Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим та державних архівів міст Киє-
ва і Севастополя. Веб-сайт Держкомархіву Ук-
раїни набув статусу офіційного веб-порталу 
Держкомархіву України113. 

Для забезпечення виконання завдань з розви-
тку архівної справи у цей період затверджується 
низка регіональних програм, а саме: Програма 
збереження архівних фондів на 2003–2008 рр. у 
Вінницькій області114, Програма збереження бі-
бліотечних та архівних фондів Волині на 2004–
2005 рр.115, Програма забезпечення схоронності 
фондів Державного архіву Львівської області та 
комплексу його будівель на 2004–2005 рр. «За-

хист історичної пам’яті Львівщини»116, на Ми-
колаївщині – Програма збереження архівних 
фондів на 2004–2007 рр.117, Програма «Архів – 
захист історичної пам’яті Одещини» 118 , на 
Херсонщині – Програма розвитку архівної спра-
ви та збереження архівних фондів в області на 
2004–2005 рр.119 , Програма збереження фондів 
державного архіву Чернівецької області на 
2001–2005 рр.120  тощо. У відповідності до цих 
програм створювалися програми архівних відді-
лів райдержадміністрацій. 

Зазначимо, що наведені програми спрямовані 
на розвиток архівної справи, а не виключно на її 
інформатизацію. Тобто вирішення питань інфо-
рматизації архівної справи передбачалися цими 
програми у формі окремих завдань, які в пере-
важній більшості зводилися до придбання та 
заміни техніки (комп’ютерів, принтерів, скане-
рів, багатофункціональних пристроїв копіюва-
льної техніки), у тому числі для трудових архі-
вів. Деякі програми взагалі не містили завдань 
щодо інформатизації121. Це стосується і всіх на-
ступних подібних державних та регіональних 
програм. Зважаючи на фінансування щодо ви-
конання цих програм не в повному обсязі122, то 
й завдання щодо інформатизації архівної справи 
часто не виконувалися або виконувалися част-
ково. Це пояснюється необхідністю першочер-
гового вирішення основних завдань архівних 
установ щодо забезпечення збереженості доку-
ментів НАФ та надання архівних послуг, насам-
перед виконання запитів «соціально-правового 
характеру – запити соціального характеру конк-
ретної фізичної або юридичної особи, пов’язані 
з соціальним захистом, спрямовані на забезпе-
чення їх законних прав та інтересів, у тому чис-
лі пенсійне забезпечення та отримання пільг і 
компенсацій відповідно до законодавства та 
міжнародних зобов’язань України»123. 

Крім того, слід зауважити, що не всі програ-
ми могли містити, навіть у дотичній формі, за-
вдання щодо інформатизації архівної справи. 
Адже, виходячи із назви – Програма збереження 
бібліотечних та архівних фондів на 2000–
2005 рр.124, можна було очікувати, що частина 
завдань буде присвячена інформатизації архів-
ної справи у розрізі застосування інформацій-
них технологій для забезпечення збереженості 
бібліотечних та архівних фондів. Однак, у за-
значеній програмі, взагалі, нічого немає щодо 
інформатизації архівної справи. 

Не кращим було становище із щорічними пе-
реліками завдань (проектів) Національної про-
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грами інформатизації, їх державних замовників 
та обсягів фінансування на 2000–2012 рр., що 
вже згадувалися вище. 

Вперше завдання щодо інформатизації архі-
вної справи були включені в Національну про-
граму інформатизації тільки у 2005 р. В межах 
інформатизації стратегічних напрямів розвитку 
державності, безпеки та оборони Держкомархі-
ву України, як державному замовнику завдання 
(проекту) було визначено завдання щодо «роз-
робки типової моделі автоматизації державного 
архіву центрального та обласного рівня». За-
планований обсяг фінансування на виконання 
завдання склав 50 тис. грн. Очікувані результати 
за виконанням завдання – «перша черга інфор-
маційно-пошукової системи створення, обробки, 
пошуку та передачі інформації про зміст архів-
них документів»125. Крім того, у межах «ство-
рення електронної інформаційної системи «Еле-
ктронний Уряд», яка повинна була «забезпечити 
розвиток Єдиного веб-порталу органів виконав-
чої влади на основі єдиної програмно-апаратної 
платформи» серед інших органів виконавчої 
влади, що були визначені учасниками цього 
проекту було зазначено Держкомархів України. 
Державним замовником завдання (проекту) був 
Секретаріат Кабінету Міністрів України. 

У листопаді 2005 р. постановою Верховної 
Ради України для Міністерства культури Украї-
ни та Держкомархіву України було затверджено 
такі Завдання Національної програми інформа-
тизації на 2006–2008 рр.126: «створити систему 
інформаційно-аналітичного забезпечення у сфе-
рі культури. Очікувані результати: система ін-
формаційно-аналітичного забезпечення Мінку-
льтури; перша черга національної системи елек-
тронного інформаційно-бібліотечного ресурсу, 
в тому числі: 

– система каталогізації Національної парла-
ментської бібліотеки, Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, бібліотеки 
Верховної Ради України; 

– електронний каталог інформаційно-
бібліотечного ресурсу; 

– проект типової електронної бібліотеки; 
– національний депозитарій електронних до-

кументів; 
– підсистеми обміну інформацією з іншими 

електронними інформаційно-бібліотечними си-
стемами; 

– технічний проект другої черги національ-
ної системи електронного інформаційно-
бібліотечного ресурсу; проект типової автома-

тизованої системи архіву обласного рівня; авто-
матизація діяльності державних історичних ар-
хівів у містах Києві та Львові. 

Зазначені завдання Держкомархівом України 
виконано не було з причин «відсутності цільо-
вого фінансування у рамках Національної про-
грами інформатизації України»127. 

Проте, зазначимо, що кращих видимих ре-
зультатів щодо виконання визначених завдань 
інформатизації було досягнуто при створенні 
систем каталогізації Національної парламентсь-
кої бібліотеки, Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, бібліотеки Верховної 
Ради України. Щоб переконатися у цьому до-
статньо відвідати офіційні веб-сайти цих уста-
нов128. 

У Переліку завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації на 2006 р. з’являються 
завдання, що більш притаманні, на наш погляд, 
архівній справі: в межах створення автоматизо-
ваних інформаційно-аналітичних систем Мініс-
терства юстиції України та Міністерства проми-
слової політики України, крім автоматизації ді-
ловодства та іншої діяльності міністерств, 
«здійснити автоматизацію архівної роботи». 
Державними замовниками цих завдань (проек-
тів) визначено Міністерство юстиції України та 
Міністерства промислової політики України129. 

Аналогічне завдання з’являється у Переліку 
завдань (проектів) Національної програми інфо-
рматизації на 2007 р. щодо створення автомати-
зованої інформаційно-аналітичної системи Мі-
ністерства екології та природних ресурсів Укра-
їни130. 

У Переліку завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації на 2008 р. з’являються 
нові завдання щодо інформатизації архівної 
справи131: 

– створення депозитарію архівних копій 
державних електронних інформаційних ресурсів 
реєстру національних електронних інформацій-
них ресурсів, замовник Державний комітет ін-
форматизації України; 

– запровадження автоматизації архівної ро-
боти автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи Вищої атестаційної комісії України, 
замовник ВАК; 

– створення «електронного архіву виконаних 
документів минулих років» у системі інформа-
ційно-аналітичного забезпечення єдиної держа-
вної політики у сфері соціально-економічного 
розвитку Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, замовник Мінекономіки. 
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Переліком завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації на 2012 р. Державна 
архівна служба України (далі – Укрдержархів) 
разом із Державним комітетом України з питань 
науки, інновацій та інформатизації, Міністерст-
вом юстиції України, Адміністрацію Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації та Секретаріатом Кабінету Міністрів Ук-
раїни визначені замовником завдань (проектів) 
щодо створення системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади, однак фінансування 
щодо виконання цього завдання не було перед-
бачено132. В результаті систему було створено 
Державним комітетом України з питань науки, 
інновацій та інформатизації, але Укрдержархів у 
цьому участі не приймав. 

За аналізом щорічних Переліків завдань 
(проектів) Національної програми інформатиза-
ції можна зробити такі висновки: 

– здійснена розбудова Національної інфра-
структури інформаційно-телекомунікаційних 
систем: створення сприятливих умов для вироб-
ників та постачальників апаратного та програм-
ного забезпечення; сприяння діяльності компа-
ній-провайдерів, що забезпечують підключення 
фізичних та юридичних осіб різних форм влас-
ності до мережі Інтернет у відповідності до 
міжнародних стандартів, у тому числі бездрото-
вого зв’язку, а також операторів мобільного 
зв’язку; постійне зниження ціни послуг провай-
дерів та операторів мобільного зв’язку із збіль-
шенням кількості послуг, що вони надають, та 
їх якості; проведення модернізації інфраструк-
тури національних мереж для збільшення швид-
кості передачі даних та їх надійної роботи; за-
безпечення всіх сфер діяльності комп’ютерною 
технікою та програмним забезпеченням; 
об’єднання комп’ютерних пристроїв у локальні 
мережі та забезпечення їх підключення до Інте-
рнету; створення спеціалізованого програмного 
забезпечення. Будування та модернізація цією 
інфраструктурою продовжується і нині; 

– на законодавчому та нормативно-право-
вому рівнях визначені критерії та засади розви-
тку інформаційного суспільства, інформатизації 
України, створена правова база для подальшого 
інформаційного розвитку держави; 

– протягом першого десятиріччя XXI ст. фо-
рмується Національна система інфраструктури 
відкритих ключів (PKI – Public Key Infrastruc-
ture), в межах якої було створено низку Націо-
нальних стандартів у сфері криптографії133, за-
стосовано міждержавні стандарти134, гармонізо-

вано низку міжнародних стандартів, законодав-
чих та нормативно-правових актів із питань ви-
значення загальних засад щодо електронного 
(цифрового) підпису в України, його застосу-
вання, зокрема, для створення юридично зна-
чущих електронних документів. У 2003 р. прий-
нято Закон України «Про електронний цифро-
вий підпис»135, а в 2004 р. постановами Кабінету 
Міністрів України затверджено «Порядок за-
свідчення наявності електронного документа 
(електронних даних) на певний момент часу»136 
та «Порядок застосування електронного цифро-
вого підпису органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, підприємст-
вами, установами та організаціями державної 
форми власності»137; 

– розпочато створення системи надання еле-
ктронних довірчих послуг у сфері криптографі-
чного захисту інформації: побудовано Центра-
льний засвідчувальний орган 138 , засвідчуваль-
ний центр Національного банку України139, ме-
режу акредитованих центрів сертифікації клю-
чів140, створено Адміністрацію Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту інформації141; 

– розпочато роботу щодо з’ясування сутності 
електронних інформаційних ресурсів у формі 
веб-сайтів та баз даних, застосування їх в діяль-
ності юридичних та фізичних осіб різних форм 
власності для накопичення інформації, надання 
доступу до неї (обміну, оприлюднення), центра-
лізованого зберігання уніфікації процесів її 
опрацювання з метою організації сумісної коле-
ктивної роботи, а також унормування роботи 
щодо створення таких ресурсів. Розпочато ство-
рення низки державних реєстрів; 

– розпочато роботу щодо створення систем 
електронного документообігу142, системи елект-
ронної взаємодії органів виконавчої влади, ви-
вчення сутності документів в електронній формі, 
зокрема електронних документів, що завершу-
ється прийняттям у 2003 р. Закону України 
«Про електронні документи та електронний до-
кументообіг»143, а у 2004 р. затвердженням пос-
тановою Кабінету Міністрів України «Типового 
порядку здійснення електронного документоо-
бігу в органах виконавчої влади»144; 

– розпочато вивчення на практиці питання 
автоматизації (інформатизації) архівної справи в 
архівних підрозділах юридичних та фізичних 
осіб різних форм власності, створення елект-
ронних архівів документів. За результатами цієї 
роботи Державний комітет архівів України ви-
дає перший нормативний документ (наказ), що 
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призначений для унормування питань зберіган-
ня електронних документів в архівних устано-
вах145; 

– відбувається оновлення документознавчої 
та архівознавчої термінологій. Слід зазначити, 
вочевидь, що формулювання завдань (проектів) 
Національної програми інформатизації здійс-
нювалася не документознавцями та архівістами, 
однак необхідно визнати, що процес створюва-
ного поняттєвого апарату є міждисциплінарним 
та потребує осмислення спеціалістами з різних 
сфер діяльності. 

Все це створювало умови для поширення ін-
форматизації в усіх напрямах діяльності, у тому 
числі архівної справи. Можливості інформацій-
них технологій, ставали все більш очевидними 
та зрозумілими щодо їх застосування у діловод-
стві та архівній справі. Укрдержархів та архівні 
установи почали включати у свої щорічні бю-
джетні запити пропозиції щодо фінансування 
заходів з інформатизації архівної справи: на 
придбання комп’ютерної техніки, мережевого 
обладнання, обладнання для оцифрування до-
кументів, придбання програмних засобів та 
створення спеціалізованого програмного забез-
печення. 

Отже, у 2006 р. постановою Кабінету Мініс-
трів України було затверджено «Державну про-
граму розвитку архівної справи на 2006–
2010 рр.»146. Цим документом визначалося ство-
рення окремих програм розвитку архівної спра-
ви в Автономній Республіці Крим, областях147, 
містах Київ та Севастополь. Одразу слід зазна-
чити, що на відміну від регіональних програм 
розвитку архівної справи, що постійно затвер-
джуються на відповідному місцевому рівні, на-
віть для архівних відділів районних державних 
адміністрацій, а також окремих програм для га-
лузевих архівів, це була перша програма для 
центральних державних архівів України, що на-
лежать до сфери управління Укрдержархіву. 

У результаті децентралізованого фінансу-
вання галузевої програми, в неповному обсязі 
(менш 30% від запланованого) та частинами, що 
не дозволило окремим державним архівам ви-
конати програму інформатизації щодо закупівлі 
обладнання для оцифрування документів. Всьо-
го було придбано шість сканерів фірми 
Zeutschel. На сьогодні ці сканери перебувають 
на балансі архівних установ, але тривалий час 
не працюють. Проведення ремонтних робіт не-
доцільно або неможливе з причини відсутності 
в Україні відповідних спеціалістів, великої ціни 

виробника на проведення відповідних робіт їх 
спеціалістами та відсутності фінансування для 
придбання комплектуючих та сплати ремонтних 
робіт. Інші кошти були витрачені переважно на 
придбання комп’ютерного обладнання: серверів 
та робочих станцій. 

Це забезпечило побудову відомчої інформа-
ційно-телекомунікаційної системи Укрдержар-
хіву, до складу якої входить понад 1000 ком-
п’ютерів, більша частина яких об’єднана у ло-
кальні мережі, що підключені до Інтернету148. За 
цей час відділом інформаційних технологій 
Укрдержархіву було пройдено шлях від підк-
лючення окремих робочих станцій Укрдержар-
хіву до мережі Інтернет через комутовані кана-
ли віддаленого доступу з використанням зви-
чайних телефонних ліній, що забезпечувало 
швидкість не більш 56 Кбіт/с, до побудови ло-
кальної мережі з каналами зв’язку до 100 Мбіт/с, 
що об’єднало всі робочі місця Укрдержархіву та 
мережеві пристрої (комутатори, пристрої безпе-
ребійного живлення, принтери тощо). Було 
створено серверну з розташованими там серве-
рами та низкою керованих маршрутизаторів та 
комутаторів, що забезпечують захищений дос-
туп до мережі Інтернет всіх робочих станцій у 
мережі Укрдержархіву, а також майже всіх ло-
кальних мереж архівних установ, які розташо-
вані у комплексі споруд Центральних держав-
них архівних установ України разом із Укр-
держархівом. Для забезпечення потреб такої кі-
лькості користувачів ззовні сервер Укрдержар-
хіву було підключено до провайдера мережі Ін-
тернет через бездротовий симетричний канал 
зв’язку з пропускною спроможністю до 
54 Мбіт/с. Крім того, було збережено працезда-
тність попереднього каналу зв’язку з провайде-
ром, як резервного каналу, побудованого на 
крученому дроті, що забезпечувало швидкість 
передавання даних 4 Мбіт/с. З 2014 р. зазначена 
мережа Укрдержархіву підключена до Інтернету 
по зовнішньому оптоволоконному каналу пере-
дачі даних. 

Процес створення офіційних веб-сайтів всіма 
державними архівами, у тому числі поза межа-
ми доменної зони archives.gov.ua, було заверше-
но у 2010 р. на підставі наказу Держкомархіву 
України від 3 грудня 2009 р. № 174, про що бу-
ло проголошено наприкінці 2010 р. під час уро-
чистих зборів, присвячених Дню працівників 
архівних установ України. 

У 2007 р. з метою централізованого збері-
гання архівних електронних документів створе-
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но Центральний державний електронний архів 
України (далі – ЦДЕА України)149. 

Завершення першого десятиріччя XXI ст. ха-
рактеризується створенням в архівній сфері ма-
теріально-технічної бази для здійснення пода-
льшої автоматизації всіх архівних процесів, а 
також підвищенням загального рівня кваліфіка-
ції архівістів для роботи з комп’ютерною техні-
кою. Це зумовило зміни принципів роботи дер-
жавних архівів. Використання сучасних засобів 
комп’ютерної техніки та служб мережі Інтернет 
(електронної пошти, www, передачі файлів, 
миттєвих повідомлень тощо) стали ефективним 
засобом підвищення організації праці. 

В архівних установах розпочато створення 
структурних підрозділів, основні завданнями і 
функції яких спрямовані на інформатизацію ар-
хівної справи в окремих установах. За відсутно-
сті таких структурних підрозділів в архівних ус-
тановах виконання зазначених завдань та функ-
цій покладається на структурні підрозділи з пи-
тань використання інформації документів або 
окремих працівників. Крім того, набуло нового 
значення загальне розуміння необхідності оци-
фрування документів НАФ, що досягнуто емпі-
ричним шляхом під час вирішення практичних 
проблем, пов’язаних із цим процесом, а саме: 
стало зрозумілим, що завдання оцифрування 
НАФ потребує не тільки значних матеріальних 
витрат на придбання спеціалізованого облад-
нання та створення відповідних умов для його 
функціонування, а й багато часу, що вимірюєть-
ся у людино-годинах, які у масштабах НАФ Ук-
раїни складає десятиріччя – сотні років. 

Створені за результатами оцифрування до-
кументів НАФ електронні (цифрові) фонди ко-
ристування потребують значних матеріальних 
витрат на побудову потужних захищених схо-
вищ даних та окремої АІПС, що дозволяє здійс-
нювати пошук відповідної інформації із науко-
во-довідкового апарату, створеного в електрон-
ній формі, та цифрових копій архівних докуме-
нтів та надавати доступ до них користувачам. 

Отже, протягом 2006–2007 рр. здійснено пе-
рший проект в архівній сфері, в якому викорис-
товується технологія колективної роботи за до-
помогою мережі Інтернет – архівно-пошуковий 
проект «Український мартиролог XX ст.». Мета 
проекту: «розміщення фотоінформації та стис-
лих біографічних даних про жертви політичних 
репресій 1920–1950-х років, створення таким 
шляхом електронної бази даних на всі жертви 
більшовицького політичного терору» 150 . На 

жаль, у 2011 р. на вимогу Адміністрації Держа-
вної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України роботу над цим проектом 
призупинено у зв’язку з відсутністю у складі 
інформаційно-телекомунікаційної системи Укр-
держархіву та архівних установах комплексних 
систем захисту інформації відповідного класу із 
чинними атестатами відповідності. Роботу ре-
сурсу не відновлено до тепер. 

Першу половину другого десятиріччя XXI ст. 
можна характеризувати, як період збільшення 
кількості автоматизованих робочих місць архі-
вістів, повільне продовження оцифрування до-
кументів НАФ, створення серверних в окремих 
архівних установах, нарощування розмірів па-
м’яті сховищ даних, створення веб-орієнтова-
них локальних АІПС із доступом через офіційні 
веб-сайти архівних установ, що по можливості 
здійснюється за рахунок місцевого бюджету, 
надходжень на спеціальні рахунки та спонсор-
ській допомозі. 

В той же час, із 2010 р. в ЦДЕА України ве-
лась наукова робота щодо створення «Концеп-
ція планування життєвого циклу електронних 
документів»151, яка дозволила окреслити загаль-
не уявлення про всі документаційні та архівні 
процеси щодо електронних документів та ви-
значити особливості взаємозв’язків цих проце-
сів, зробити важливі висновки щодо подальшої 
науково-дослідної та методичної роботи стосо-
вно унормування організації юридично значу-
щого електронного документообігу та постійно-
го зберігання архівних електронних документів. 
Отже, силами Укрдержархіву, УНДІАСД та 
ЦДЕА України розпочато низку досліджень з 
організації електронного документообігу із за-
стосуванням електронного цифрового підпису, 
роботи з електронними документами у діловод-
стві, їх підготовки до передавання на архівне 
зберігання152, приймання-передавання архівних 
електронних документів до державних архівів 
від фондоутворювачів 153 , описування 154 , облі-
ку155 та зберігання архівних електронних доку-
ментів156 , зокрема, їх постійного зберігання у 
ЦДЕА України 157 . Зазначені дослідження було 
апробовано на семінарах, форумах, конференці-
ях різного рівня, зокрема, міжнародних, а їх ре-
зультати також представлено у різних виданнях 
наукового та практичного характеру. 

У 2012 році Ю. С. Ковтанюком обґрунтовано 
новий науковий напрям документознавства – 
електронне документознавство158. 
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З урахуванням результатів зазначених дослі-
джень, основні положення «Концепція плану-
вання життєвого циклу електронних докумен-
тів» опубліковані в журналі «Архіви України»159. 

Результати зазначених досліджень було вра-
ховано під час підготовки низки проектів нор-
мативно-правових актів, що унормовують робо-
ту з електронними документами у діловодстві, 
їх підготовку до передавання на архівне збері-
гання та під час архівного зберігання: 

– наказом Міністерства юстиції України та 
Адміністрації Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України від 
20 серпня 2012 р. № 1236/5/453 затверджено 
«Вимог до форматів, структури та протоколів, 
що реалізуються у надійних засобах електрон-
ного цифрового підпису», в яких визначено фо-
рмат електронного цифрового підпису типу 
«Електронний цифровий підпис з повним набо-
ром даних перевірки», так званий «архівний 
електронний цифровий підпис»160; 

– наказом Міністерства юстиції України від 
10 квітня 2013 р. № 584/23116  затверджено 
«Правила роботи архівних установ України»161, в 
яких визначено, що для архівних електронних 
документів одиницею зберігання є архівний еле-
ктронний документ, одиницею обліку архівних 
електронних документів є архівна електронна 
справа та архівний електронний документ, а гра-
ничний строк зберігання електронних документів 
НАФ в архівних підрозділах юридичних осіб – 
джерел комплектування архіву – 3 роки; 

– наказом Міністерства юстиції України від 
11 листопада 2014 р. № 1886/5 затверджено де-
сять нормативно-правових актів, що унормову-
ють роботу з електронними документами у ді-
ловодстві та їх підготовку до передавання на 
архівне зберігання162; 

– підготовлено проект нової редакції Типо-
вого порядку здійснення електронного докуме-
нтообігу в органах виконавчої влади, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 28 жовтня 2004 р. № 1453, що направлено 
на розгляд до Міністерства юстиції України. 

У цей час в УНДІАСД та ЦДЕА України роз-
почато роботу зі створення нормативної та мето-
дичної бази щодо унормування процесів прий-
мання-передавання, описування, обліку, збері-
гання і надання доступу до архівних електронних 
інформаційних ресурсів та документів особового 
походження в електронній формі 163 , а також 
зроблено перші практичні кроки щодо створення 
відповідних фондів у ЦДЕА України164. 

Крім того, у Паспорті архівної установи, фо-
рма якого наведена у Правилах роботи архівних 
установ України, з’явилися розділи «Архівні 
електронні документи» та «Електронні інфор-
маційні ресурси», а серед показників: «управлі-
нські архівні електронні документи», «архівні 
електронні справи» та «архівні електронні до-
кументи особового походження»165. 

У 2015 році відбулося дві історичні події: 
– Центральною експертно-перевірною комі-

сією схвалено список фізичних осіб – джерел 
комплектування ЦДЕА України документами 
особового походження в електронній формі166; 

– від Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України (далі – 
ЦДАВО України) прийнято на зберігання доку-
мент НАФ у формі електронного інформаційно-
го ресурсу167. 

Дослідження нових форм документів дозво-
лило визначити нові напрями та принципи ін-
форматизації архівної справи для найбільш ши-
рокого застосуванням інформаційних техноло-
гій та ефективного використання коштів. 

Продовжується практика створення регіона-
льних програм інформатизації168. Щодо центра-
льних державних архівів, то інформатизація 
здійснюється виключно за рахунок надходжень 
на спеціальні рахунки за остаточним принципом. 
Основні проблеми, які вирішуються за допомо-
гою цих надходжень стосуються комунальних 
послуг, оренди приміщень, оплати охорони. 

Незважаючи на висновки щодо побудови 
комп’ютерного центру для ретроспективної час-
тини інформаційного простору України 169 , 
«створення мережі локальних та централізова-
них БД і національної інформаційної системи 
архівної інформації»170 , які було зроблено на-
прикінці XX ст., поточна інформатизація архів-
ної справи в Україні продовжує носити виключ-
но локальний характер. 

Державні архіви продовжують роботу щодо 
сканування документів НАФ та створення влас-
ного електронного науково-довідкового апарату, 
що доступний на їх офіційних веб-сайтах171 або 
в читальних залах. Деякими державними архі-
вами розпочато практику створення пристроїв 
для сканування власними силами на базі цифро-
вих камер, штативу від фотозбільшувача та 
прожекторів (софітів)172. 

Бази даних, що використовуються для пошуку 
архівної інформації стосуються окремих фондів. 
Розробка таких систем ведеться на платній осно-
ві без належного документаційного забезпечення 
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та іноді завершується відсутністю їх технічної 
підтримки. Працюючі системи залишаються не-
сумісними по структурам, змісту, форматах да-
них та рівні програмного забезпечення. 

Часто архівні установи не готові до закупівлі 
обладнання та програмного забезпечення – в 
них відсутні спеціалісти з інформаційних тех-
нологій, а у керівництва немає визначених кри-
теріїв щодо вибору обладнання та програмного 
забезпечення, що дозволяють вирішувати конк-
ретні завдання, а іноді відсутня і загальна уява 
про можливості необхідного обладнання та фу-
нкціоналу програмного забезпечення. 

04 червня 2014 р. шляхом перейменування 
Державного агентства з питань науки, інновацій 
та інформатизації [України] було утворено 
Державне агентство з питань електронного уря-
дування [України] та покладено на нього функ-
ції з реалізації державної політики у сфері інфо-
рматизації, електронного урядування, форму-
вання і використання національних електронних 
інформаційних ресурсів, розвитку інформацій-
ного суспільства173. Було установлено, що дія-
льність Державного агентства з питань елект-
ронного урядування [України] спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України че-
рез Віце-прем’єр-міністра України – Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства – головним ор-
ганом у системі центральних органів виконавчої 
влади із забезпечення формування державної 
політики у сфері інформатизації, електронного 
урядування, формування і використання націо-
нальних електронних інформаційних ресурсів, 
розвитку інформаційного суспільства. 01 жовт-
ня 2014 р. було затверджено Положення про 
Державне агентство з питань електронного уря-
дування України174. 

У 2016 р. було підвищено статус Державного 
агентства з питань електронного урядування 
України – постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни установлено, що «діяльність Державного 
агентства з питань електронного урядування 
[України] спрямовується та координується Ка-
бінетом Міністрів України»175. 

Одним із основних напрямів роботи цього 
центрального органу виконавчої влади стала ре-
алізації державної політики у сфері інформати-
зації, зокрема було відновлено роботу в межах 
Національної програми інформатизації. Держа-
вним агентством з питань електронного уряду-

вання України було забезпечено організацію 
державної експертизи та погодження проектів 
інформатизації органів державної влади. У 
2016 р. було здійснено оцінку 186 таких проек-
тів. У 2017 р. цю роботу буде продовжено. За її 
плануванням можна прогнозувати, що кількість 
зазначених проектів може бути подвоєно. За-
значимо, що між Державним агентством з пи-
тань електронного урядування України та Укр-
держархівом ведеться постійна співпраця щодо 
покращення рівня інформатизації архівної спра-
ви. На час написання цієї статті було досягнуто 
домовленості щодо реалізації в 2017 р. у межах 
Національної програми інформатизації проекту 
із створення на базі ЦДЕА України електронної 
архівної системи, призначеної для приймання-
передавання електронних документів НАФ на 
постійне зберігання. Для цього у 2016 р. ЦДЕА 
України було підготовлено проект відповідного 
порядку, що передано на розгляд Науково-
методичної ради Укрдержархіву176. 

Унормування діяльності архівних установ 
щодо оцифрування документів НАФ залишаєть-
ся незадовільним. Єдиний документ, в якому 
визначені деякі аспекти цієї діяльності, є Типові 
норми часу і виробітку на основні види робіт, 
що виконуються у державних архівних устано-
вах177. У пункті 10.2 «Оцифровування докумен-
тів» розділу 10 «Роботи, що виконуються у 
державних архівних установах за допомогою 
електронної обчислювальної техніки» цих норм 
визначено види робіт, які залежать від багатьох 
чинників, а саме: 

– кольорова модель – визначено у термінах 
«чорно-білих рисунків, фотографій», «кольоро-
вих рисунків, фотографій», «чорно-біле» та «ко-
льорове» зображення. Фактично, для кольорово-
го зображення модель не визначена: ні у формі її 
складових, ні у формі глибини кольору178; 

– роздільність у dpi* – визначено не для всіх 
видів робіт; 

– розмір у см – визначено не для всіх видів 
робіт; 

– спосіб фіксації інформації на носієві: текст, 
чорно-білі, кольорові рисунки, фотографії, по-
зитиви, негативи, слайди. Для текстів та чорно-
білих, кольорових рисунки, фотографії визначе-
но паперовий носій інформації. Однак, така 
аналогова інформація може фіксуватися і на ін-

 
*dpi – абревіатура від англ. dots per inch – кіль-

кість точок на дюйм, з яких складається цифрове зо-
браження. 
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ших носіях інформації, спосіб оцифрування 
яких може відрізнятися від сканування докуме-
нтів з паперовою основою. Позитиви, негативи 
та слайди скоріш за все мають плівкову основу. 
Однак, чітко носій інформації документів для 
цих видів робіт не визначено, що може суттєво 
впливати на технологію їх оцифрування; 

– спосіб оцифрування документів: «скану-
вання» за допомогою «планшетного сканеру» 
або «книжкового». Зазначимо, що незважаючи 
на назву пункту 10.2 «Оцифровування докумен-
тів», у змісті цього пункту ідеться лише про 
один із способів оцифрування – сканування, на-
зва якого походить від обладнання, що оцифро-
вує аналогове зображення шляхом його скану-
вання за допомогою спеціального елемента, що 
рухається вздовж цього зображення. Однак, цей 
принцип дії покладений в основу роботи не всіх 
пристроїв, що призначені для оцифрування до-
кументів, не зважаючи, що їх також продовжу-
ють називати сканерами – за аналогією з план-
шетними сканерами. Так, принцип дії книжко-
вого сканера може ґрунтуватися на отриманні 
цифрового зображення за допомогою цифрових 
камер, що нерухомо розташовані над поверхнею 
документа; 

– тип документа: документ з паперовою ос-
новою, слайд, негатив, позитив, книга та газета. 
Зазначимо, що у цьому переліку немає такого 
інформаційного об’єкта як справа. На нашу ду-
мку, визначенням такого об’єкта слугує термін 
«книга». Щодо терміну «газета», то, вважаємо, 
що ним позначається не тільки безпосередньо 
такі інформаційні об’єкти, що безпосередньо ві-
дповідають цьому поняттю – газети, які можуть 
зберігатися в державних архівах, а й великофо-
рматні документи. 

Так, з метою отримання реального положен-
ня справ щодо оцифрування документів НАФ 
державними архівами Укрдержархівом було 
підготовлено лист із переліком питань щодо 
здійснення діяльності у цьому напрямі центра-
льними державними архівами та державними 
обласними архівами179 . Укрдержархів доручив 
ЦДЕА України провести аналіз інформації, 
отриманої від державних архівів та за результа-
тами цього дослідження скласти звіт. Узагаль-
нені дані було направлено на розгляд Укрдерж-
архіву180. Отримані результати показали таке: 

– шість державних обласних архівів оцифру-
вання документів не здійснюють, серед них: 
державні архіви Донецької 181  та Луганської 182 
областей – не забезпечують виконання цієї ро-

боти з причин проведення на територіях Доне-
цької та Луганської областей антитерористичної 
операції, державні архіви Дніпропетровської183, 
Рівненської 184  та Черкаської 185  областей оциф-
рування документів не здійснювали ніколи у 
зв’язку із відсутністю відповідного обладнання 
та кадрового забезпечення, а Державний архів 
Харківської області186 не здійснює оцифрування 
протягом 2015–2016 рр. у зв’язку з відмовою 
продовження договору про співпрацю з міжна-
родною організацією Генеалогічне Товариство 
штату Юта (США), що було підписано 15 лис-
топада 2006 р., та скороченням штатної чисель-
ності відділу виготовлення копій та реставрації 
документів, що здійснював оцифрування доку-
ментів; 

– оцифровування документів не здійснюєть-
ся жодним архівним відділом районних держав-
них адміністрацій та міських рад, крім виконав-
чого комітету Полтавської міської ради187, що 
організовує цю роботу на власному обладнанні. 
Станом на 01 січня 2017 р. цим відділом було 
оцифровано 21618 аркушів справ (сторінок до-
кументів); 

– крім оцифрування документів НАФ держа-
вні архіви здійснюють оцифрування описів 
справ постійного зберігання188; 

– на жаль, загальні темпи оцифрування до-
кументів НАФ є повільними. Отже, станом на 
01 січня 2017 р. оцифровано всього приблизно 
0,31% всіх документів НАФ, що зберігаються в 
центральних державних архівах та державних 
архівах областей. Окремо в центральних держа-
вних архівах всього оцифровано документів – 
1,25%, у державних архівах областей – 0,14%; 

– найкращі темпи оцифрування документів з 
паперовою основою спостерігаються у таких 
архівів: Державний архів Хмельницької облас-
ті – 1792561 копій сторінок документів НАФ189; 
Державний архів Одеської області – 801759 ко-
пій сторінок документів НАФ та 230557 копій 
сторінок описів справ постійного зберігання190; 
далі лише за кількістю копій сторінок докумен-
тів НАФ: державні архіви Волинської області – 
603383 копій191; Харківської області – 591495 ко-
пій192; Миколаївської області – 299272 копій193; 
Центральний державний історичний архів Украї-
ни, м. Київ (ЦДІАК України) – 249640 копій194; 

– окремим завданням у діяльності державних 
архівів слід вважати оцифрування аудіовізуаль-
них документів. Зважаючи на складність проце-
сів з оцифрування таких документів, що зале-
жить від багатьох чинників: різні носії інформа-
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ції та способи фізичного фіксування інформації 
на цих носіях, різні способи кодування інфор-
мації та наявність обладнання для її відтворення, 
вирішенням завдань щодо оцифрування аудіові-
зуальних документів займаються лише 4 держа-
вні архіви: Центральний державний кінофото-
фоноархів України ім. Г. С. Пшеничного195, що 
має найкращий показник серед усіх державних 
архівів щодо кількості оцифрованих аудіовізуа-
льних документів відносно загальної кількості 
одиниць зберігання – 10,43%, державні архіви 
Запорізької (створено найбільшу кількість кад-
рів – 336502)196 , Кіровоградської197 , Миколаїв-
ської 198  областей. Розпочато оцифрування ау-
діовізуальних документів у Центральному дер-
жавному архіві-музеї літератури і мистецтва 
України (ЦДАМЛМ України)199; 

– за різними показниками щодо оцифрування 
документів НАФ (кількість оцифрованих оди-
ниць зберігання (справ) та кількість оцифрова-
них сторінок), які були подані до Укрдержархі-
ву державними архівами, можна визначити се-
редній обсяг оцифрованих справ у сторінках, що 
склав – 413 аркушів. Уточнення цього показни-
ка дозволить точніше визначати обсяг докумен-
тів НАФ з паперовою основою у аркушах, час 
для оцифрування цих документів, виходячи з 
наявного забезпечення, та планувати розміри 
сховищ для зберігання цифрових копій докуме-
нтів. Однак, надані державними архівами пока-
зники щодо обсягу справ в аркушах показують, 
що подана інформація про оцифрування доку-
ментів НАФ потребує уточнення, зважаючи на 
масове оцифрування справ із середнім обсягом 
2 сторінки (Державний архів Закарпатської об-
ласті200), 4 сторінки (Державний архів Черніве-
цької області201), 4 096 сторінок (Державний ар-
хів Чернігівської області202) тощо, а також по-
хибку, на яку впливає відсутність виокремленої 
кількості цифрових копій сторінок документів, 
що наводяться державними архівами не у складі 
одиниць зберігання/одиниць обліку, оцифрова-
них повністю. Загальна кількість таких докуме-
нтів 81 077; 

– майже всі державні архіви здійснюють 
оцифрування документів НАФ із різними пара-
метрами щодо формату даних (JPEG, TIFF, 
PDF), алгоритму їх стиснення (без стиснення, 
TIFF зі стисненням (алгоритм не зазначено), 
JPEG – стиснення даних із втратами), роздільні-
стю в dpi (72, 96, 150, 174-347, 215/293, 120-300, 
300, 323, 365, 600, 260-834), кольорової моделі 
(BW, Grayscale, RGB, YCbCr). Це суттєво впли-

ває на їх загальну якість, що обмежує подальше 
застосування таких копій у діяльності держав-
них архівів щодо надання доступу до інформації 
документів НАФ, тим більш, як копії, що може 
замінити оригінал у разі його втрати; 

– загальний розмір пам’яті, що необхідний 
для зберігання цифрових копій документів НАФ 
з паперовими носіями інформації тих держав-
них архівів, що подали інформацію, становить 
приблизно 38 Тб. Для аудіовізуальних докумен-
тів – 26 Тб, з яких понад 25,5 Тб – для зберіган-
ня цифрових копій документів, що створені в 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного203. 

Зважаючи на продовження державними архі-
вами діяльності щодо оцифрування документів 
НАФ та необхідності резервного копіювання за-
гального фонду користування, цілком обґрунто-
ваним є затребуваний загальний розмір сховищ 
даних у 100 Тб, що було визначено у складі ві-
домчої інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми, розбудову якої за пропозиціями ЦДЕА 
України було підтримано Укрдержархівом. 

Однак, зазначимо, що на цей час ЦДЕА Ук-
раїни не може забезпечити створення централі-
зованого фонду користування документами 
НАФ та його зберігання, з причини відсутності 
захищеного сховища даних розміром не менше 
100 Тб. 

За експериментальними розрахунками 
ЦДЕА України, які було здійснено в 2016 році, 
цифрова копія сторінки документа з паперовою 
основою формату А4 в середньому потребує 
35 Мб пам’яті для її зберігання, якщо її вигото-
вляють у форматі TIFF без стиснення, розділь-
ністю 600 dpi, кольоровою моделлю RGB та 
глибиною кольору 24 розряди (по 8 розрядів на 
кожен колір). Це підтверджується практичними 
здобутками іноземних архівів, що здійснюють 
оцифрування документів та оприлюднюють кі-
лькісні показники результатів цієї діяльності204. 
Проте, середній загальний розмір більшості ци-
фрових копій сторінок документів НАФ, що 
створені державними архівами України, не пе-
ревищує 6 Мбайт, якщо виключити із розрахун-
ку найменший показник 0,15 Мбайт у Держав-
ного архіву Чернівецької області205 та найбіль-
ший – 124,43 Мбайт у Державного архіву Зака-
рпатської області206. 

Разом з тим, зазначимо, що не всі державні 
архіви надали вичерпну інформацію про показ-
ники оцифрування документів НАФ станом на 
01 січня 2017 р., зокрема Державний архів Він-
ницької області, який декларує високі показни-
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ки оцифрування документів – на рівні 250–
280 тис. файлів (аркушів справ)207. Це вносить 
суттєву похибку у розрахунки наведених узага-
льнених даних. Крім того, у звітах державних 
архівів, що подаються до Укрдержархіву відпо-
відно до наказу, зазначаються результати оциф-
рування документів НАФ в одиницях зберігання, 
тобто лише справи, що були оцифровані в пов-
ному обсязі. Частково оцифровані справи у зві-
ти державними архівами не включаються. Це 
теж впливає на загальні показники оцифрування 
документів НАФ, наприклад на загальний від-
соток оцифрованих документів. 

Не зважаючи, що працівники всіх державних 
архівів дотримуються думки щодо важливості 
створення цифрових копій, які будуть видавати-
ся у користування замість оригіналів, що дозво-
лить покращити забезпеченість збереженості 
документів НАФ, поодинокими залишаються 
роздуми щодо можливості заміни оригіналу як 
джерела інформації його цифровою копію у разі 
втрати цього оригіналу. Однак, якщо завдання 
забезпечення збереженості документів НАФ є 
першочерговим для державних архівів, тоді слід 
замислитися над створенням першої цифрової 
копії документа НАФ як майстер-копії найви-
щої якості, виходячи із можливостей наявного 
обладнання для оцифрування документів. Для 
цього забезпечити контроль якості отриманих 
цифрових копій документів. А також забезпечи-
ти надійне зберігання майстер-копій. Таким чи-
ном, масив (фонд) майстер-копій набуває вищо-
го статусу відносно фонду користування, потре-
бує обліку та застосування до нього періодичної 
перевірки наявності майстер-копій та їх стану. 
Зважаючи, що майстер-копії – це цифрові інфо-
рмаційні об’єкти, дані яких зберігаються в ок-
ремих файлах, можна автоматизувати процес 
перевірки наявності та стану майстер-копій за 
допомогою спеціалізованого програмного за-
безпечення. 

Отже, фонд користування повинен створю-
ватися із майстер-копій. В подальшому можна 
буде використовувати майстер-копію для ство-
рення будь-яких копій фонду користування за їх 
призначенням: для друку, для відтворення на 
екрані комп’ютерного пристрою, наприклад в 
режимі онлайн. 

Отже, натепер, залишається не визначеним 
питання щодо технологій оцифрування докуме-
нтів НАФ або виготовлення інших копій із май-
стер-копій, що можуть мінятися в залежності 
від способу фіксації інформації оригіналу на но-

сієві, його стану та призначення створеної циф-
рової копії. 

Найбільш складними та невизначеними для 
широкого застосування в архівній сфері зали-
шаються технології оцифрування аудіовізуаль-
них документів. Вважаємо за необхідне поши-
рення досвіду Центрального державного кіно-
фотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного. 

3. Напрями інформатизації 

3.1. Перехід до роботи з електронними до-
кументами в архівній сфері. Здійснити пере-
ведення документаційного забезпечення діяль-
ності Укрдержархіву, установ, що належать до 
сфери його управління в електронну форму, 
сприяти переходу інших архівних установ до 
роботи з електронними документами, що дозво-
лить підвищити ефективність системи управ-
ління архівною справою, роботи діловодних 
служб та забезпечить електронну взаємодію з 
іншими державними органами. На нашу думку, 
в межах цього напряму слід розрізняти впрова-
дження системи електронного документообігу 
для забезпечення роботи архівістів з електрон-
ною управлінською документацією та створення 
архівної електронної системи, що буде призна-
чена для роботи з електронною обліковою та 
планово-звітною документаціями. 

3.2. Покращення матеріально-технічного 
забезпечення архівних установ: 

– комп’ютерною технікою та засобами кому-
нікацій в обсязі, що дозволить здійснювати від-
далене підключення до архівної інформаційної 
автоматизованої системи з метою здійснення 
описування документів НАФ, що зберігаються в 
цих архівних установах та надсилання копій 
оцифрованих документів; 

– обладнанням для оцифрування документів 
НАФ. 

3.3. Покращення матеріально-технічного 
забезпечення Центрального державного еле-
ктронного архіву України та Центрального 
державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного з метою створення на їх 
базі відомчого центру обробки архівних даних, 
а саме: 

– серверних промислового стандарту з бага-
торівневим захистом від потенційних загроз; 

– сховищ: для зберігання власних документів 
та переданих від архівних установ; надання дос-
тупу до них користувачам; створення резервних 
копій; 
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– спеціалізованого програмного забезпечення, 
як основи архівної інформаційної автоматизо-
ваної системи. 

3.4. Планове оцифрування документів 
НАФ у відповідності до єдиних вимог до оциф-
рованих копій сторінок архівних документів, 
справ, описів справ постійного зберігання та їх 
описування, а також копій аудіовізуальних до-
кументів, науково-технічної документації та до-
кументів особового походження. 

3.5. Створення централізованого елект-
ронного довідкового апарату та запрова-
дження архівних електронних послуг, у тому 
числі платних, за принципом «єдиного вікна», 
дозволить: 

– прискорити надання архівних послуг; 
– уніфікувати процеси щодо надання архів-

них електронних послуг; 
– забезпечити створення загального цифро-

вого (електронного) фонду користування доку-
ментами НАФ; 

– надавати уніфікований електронний науко-
во-довідковий апарат для здійснення пошуку по 
всіх документах НАФ в цифрових та електрон-
них формах, з отриманням доступу до них, що 
прогнозовано збільшить запитуваність архівної 
інформації, кількість користувачів. 

3.6. Створення відомчої веб-орієнтованої 
захищеної архівної інформаційної автомати-
зованої системи, що дозволить: 

– надати авторизований віддалений доступ 
архівних установ до системи; 

– здійснювати уніфіковане багаторівневе 
описування документів НАФ в електронній фо-
рмі з можливістю додавання сканованих копій 
цих документів; 

– автоматизувати архівну справу шляхом пе-
реходу до електронної облікової документації; 

– створювати віддалені електронні сховища 
архівних установ для зберігання архівних елек-
тронних справ, інших електронних документів 
із наданням працівникам цих установ авторизо-
ваного доступу до їх електронних сховищ; 

– забезпечити приймання-передавання архів-
них електронних справ (документів), їх технічну 
перевірку та зберігання в віддаленому елект-
ронному сховищі архівної установи; 

– забезпечення збереженості оригіналів до-
кументів НАФ в електронній та цифрових фор-
мах, а також облікових документів та інших до-
кументів, що були створені для документацій-
ного забезпечення архівної справи. 

3.7. Створення науково обґрунтованого 
комплексу нормативно-правових, правових 
та методичних документів із питань інфор-
матизації архівної справи, які доповнюють 
один одного та розробляються з позиції компле-
ксного підходу до архівної справи, як складної 
системи, між складовими якої встановлено ба-
гато зв’язків та можливістю розвитку цієї сис-
теми, що враховує властивості, зв’язки цих 
складових та їх взаємний вплив у процесі змін. 

3.8. Створення нової версії відомчого веб-
порталу із застосуванням: 

– сучасних тенденцій щодо дизайну; 
– наповнення за допомогою однієї із поши-

рених систем керування контентом, що значно 
спростить цей процес; 

– сучасної поширеної вільної системи керу-
вання базами даних, що надасть можливість 
уніфікувати наповнення веб-порталу інформаці-
єю, створити інформаційну пошукову підсисте-
му та запровадити подальше уніфіковане вико-
ристання цієї інформації, у тому числі архівни-
ми установами на їх офіційних веб-сайтах, зок-
рема, з питань підготовки онлайн виставок; 

– досвіду інших Національних архівних сис-
тем та вимог нормативної та методичної бази 
України з питань наповнення офіційних веб-
сайтів (веб-порталів) державних органів. 

3.9. З метою покращення роботи веб-
порталу Укрдержархіву, веб-сайтів архівних 
установ та відомчої електронної пошти орга-
нізувати роботу щодо їх перенесення на сервери 
Укрдержархіву із забезпеченням надійного тех-
нічного захисту інформації цих інформаційних 
ресурсів. 

4. Принципи інформатизації 

4.1. Принцип системності. Інформатизація 
архівної справи повинна вестися у відповідності 
до системного підходу, як методології науково-
го осягнення закономірностей складної системи, 
всі складові якої повинні розглядатися, як одне 
ціле, що дозволить дослідити їх взаємозв’язки, 
визначити їх сутності та зовнішні відносини всі-
єї системи з іншими системами та об’єктами. Це 
сприяє формуванню відповідного адекватного 
формулювання суті досліджуваних проблем ін-
форматизації архівної справи та вибору ефекти-
вних шляхів їх вирішення208. 

4.2. Принцип комплексності передбачає 
проведення інформатизації архівної справи на 
всіх рівнях її ієрархічної структури, що охоплює 
всі інформаційні об’єкти (сторінка архівного 
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документа, аркуш справи, опису, документ, 
файл архівного документа, справа, опис, фонд, 
архівосховище, архівна установа тощо) та архі-
вні процеси щодо опрацювання цих об’єктів або 
організації їх роботи. Рівень інформатизації 
конкретного об’єкта, процесу визначається ок-
ремо за їх властивостями, але проводиться ра-
зом з іншими складовими архівної справи, як 
цілісної інформаційної системи. Зважаючи на 
обмежене забезпечення архівної сфери (матері-
ально-технічне, фінансове, кадрове, норматив-
но-правове та методичне), шляхи проведення 
комплексної інформатизації архівної справи по-
винно бути визначено на етапі теоретичного до-
слідження, проте окремі архівні процеси можуть 
бути інформатизовані згодом, за наявністю від-
повідного забезпечення або на початку – част-
ково, з можливістю продовження (завершення) 
цього процесу в майбутньому. 

4.3. Принцип раціоналізму та ефективнос-
ті повинен полягати в основі інформатизації ар-
хівної справи, основним завданням якої є авто-
матизація архівних процесів із метою підви-
щення економічної та технологічної ефективно-
сті в цілому цієї справи та окремих її процесів. 
Отже інформатизація повинна здійснюватися 
при розумінні, що для досягнення кінцевого ре-
зультату витрачається ресурсів не більше, ніж 
при інших можливих способах та хоча б за од-
ним з обраних ресурсів спостерігається в порів-
нянні з іншими економія, яка визначається за 
співвідношенням корисного кінцевого результа-
ту та видатків для його отримання. Найскладні-
шим для отримання такої оцінки є визначення 
системи показників ефективності. 

4.4. Принцип наступності дозволяє форму-
лювати нові завдання щодо інформатизації ар-
хівної справи, спираючись на попередній досвід 
та, по можливості, на існуючі рішення, зважаю-
чи, що інформатизацію архівної справи було ро-
зпочато вже давно і на тепер досягнуто певних 
результатів, що дозволить зробити цей процес 
більш ефективним. 

4.5. Принцип інтеграції інформації та про-
цесів полягає в одноразовому створені інфор-
мації (фіксації її в документі, введені в базу да-
них) та багаторазовому багатоаспектному її ви-
користані в межах однієї архівної інформаційної 
автоматизованої системи, робота якої ґрунту-
ється на централізованому зберіганні архівної 
електронної інформації, документів в цифровій 
та електронній формах. Така система дозволяє 
застосовувати типові процеси для автоматизо-

ваного опрацювання інформації множини її ко-
ристувачів із різним рівнем доступу до цієї ін-
формації (користувачі-дослідники, архівісти, 
керівництво архівних установ, працівники Укр-
держархів тощо). Кожна категорія користувачів 
має визначені права доступу до інформації, 
опрацювання якої ведеться у межах різних архі-
вних процесів. Однак, частина цих процесів 
співпадає для різних категорій користувачів. 
Прикладом використання інтегрованої інформа-
ції різними категоріями її користувачів є опис 
справ постійного зберігання, який одночасно є 
основним обліковим документом та довідковим. 

Крім того, принцип інтеграції процесів пе-
редбачає інтеграцію в єдину архівну інформа-
ційну автоматизовану систему електронні інфо-
рмаційні ресурси на базі різних інформаційно-
телекомунікаційних систем: ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, що надає доступ до ау-
діовізуальних документів; Центрального держа-
вного науково-технічного архіву України (далі – 
ЦДНТА України), що планується створити в 
2016-2018 рр., яка надасть доступ через мережу 
Інтернет до науково-технічної документації209; 
Центрального державного архіву-музею літера-
тури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ Ук-
раїни), що стосуються документів особового 
походження; ЦДЕА України – документів в еле-
ктронній формі. 

4.6. Принцип централізованого аналізу ар-
хівних даних та керування архівними проце-
сами дозволяє зробити розвиток архівної спра-
ви, у тому числі її інформатизацію, на підставі 
аналізу інтегрованих даних окремої архівної ус-
танови, що надається керівництву архівної ус-
танови, так і з усіх архівних установ України – 
для надання звітної інформації керівництву 
Укрдержархіву. Такий аналіз може проводитися 
постійно на підставі поточних даних у режимі 
моніторингу, а за його результатами здійснюва-
тися оперативне керування напрямами, проце-
сами та завданнями архівної справи щодо діяль-
ності окремих архівних установ, а також 
централізоване керування з боку Укрдержархіву 
стосовно множини архівних установ або архів-
ної сфери в цілому. 

4.7. Принцип уніфікації (стандартизації) 
інформації, документів та процесів дозволяє 
під час інформатизації архівної справи створити 
в архівній сфері єдиний інформаційний простір, 
значна частина якого одночасно є складовою 
світового інформаційного простору, в якому ін-
формація вводиться, створюються, фіксується в 
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процесі створення документів та опрацьовуєть-
ся однаково незалежно від можливостей та вла-
стивостей автоматизованого робочого місця ар-
хівіста або користувача архівної інформації. За 
таким принципом працюють безкоштовні по-
штові сервіси, соціальні мережі, блоги тощо. 
Немає значення, який пристрій використовуєть-
ся, які його можливості, на якій апаратній або 
програмні платформі він працює, який браузер 
використовується, до якої комп’ютерної мережі 
та яким способом він приєднаний, в якому місці 
знаходиться користувач, завжди робота в кож-
ній з цих Інтернет-систем для цього користува-
ча здійснюється однаково. 

4.8. Принцип модульності дозволяє визна-
чити окремі складові архівної справи, інформа-
тизація яких суттєво не впливає на процес інфо-
рматизації інших складових. Це дозволяє про-
водити інформатизацію окремих складових па-
ралельно, або в різний час. Теж саме стосується 
здійснення подальшого розвитку інформатизації 
цих складових, їх модифікації, зміни, заміни або 
знищення з незначним впливом на інші складові. 
З позиції визначення архівної справи як склад-
ної системи, її окремі складові, що виділені для 
проведення комплексної інформатизації, визна-
чаються, як модулі цієї системи. 

4.9. Принцип масштабованості полягає у 
визначені на етапі технічного завдання та підго-
товки проекту застосування конкретної інфор-
маційної технології збільшення можливостей 
інформаційної системи за рахунок нарощування 
можливостей окремих модулів цієї системи. 
Наприклад, цілком прогнозованим є процес збі-
льшення розмірів дискової пам’яті для зберіган-
ня даних оцифрованих копій документів НАФ 
та описів справ постійного зберігання. Тому на 
етапи проектування цих сховищ слід обирати 
системи зберігання даних, що можуть збільшу-
вати свій розмір за рахунок збільшення розміру 
пам’яті окремих модулів, додавання нових мо-
дулів та об’єднання в один масив множини та-
ких систем зберігання даних. 

4.10. Принцип збереженості архівної інфо-
рмації визначає технологію постійного збері-
гання даних, що полягає у створені паперових 
примірників облікових та інших документів, що 
створюються під час здійснення архівних про-
цесів. Зважаючи на недосконалість інформацій-
них технологій щодо постійного зберігання да-
них, що визначається обмеженим терміном екс-
плуатації електронних носіїв інформації, який 
гарантовано їх виробником, моральним старін-

ням форматів даних, фізичним старінням 
комп’ютерної техніки, пропонується продовжу-
вати створювати паперові примірники обліко-
вих та інших документів, що створюються під 
час здійснення архівних процесів, в автоматизо-
ваному режимі з їх електронних оригіналів. Це 
дозволить забезпечити гарантовану збереже-
ність архівної інформації, зважаючи на досвід 
архівістів щодо використання «традиційних» 
документів та задовільний стан їх збереженості 
протягом декількох сторічь. 

4.11. Принцип довірливості полягає в за-
безпечені архівної справи інформаційними тех-
нологіями щодо надання юридичної сили всім 
діям архівістів, що дозволить неспростовно 
встановити час та відповідального за здійснення 
цих дій. Це стане підґрунтям для створення до-
вірчого інформаційного простору в архівній 
сфері та між архівними установами і користува-
чами архівної інформації. 

4.12. Принцип збереженості архівних до-
кументів НАФ полягає в забезпечені доступу 
не до оригіналів документів, а до їх цифрових 
копій, у разі їх наявності, та здійснення оцифру-
вання документів НАФ у відповідності до реко-
мендацій, що унеможливлюють вплив на стан 
збереженості цих документів або суттєво його 
зменшують, у тому числі власними засобами 
користувачів. 

4.13. Принцип віддаленого доступу до ар-
хівної інформації та її захищеності полягає у 
забезпечені доступу через мережу Інтернет до 
архівної інформації, у тому числі до документів 
НАФ, отримання цифрових копій високої якості, 
завірених цифрових копій, електронних витягів, 
електронних довідок на платній основі та засто-
сування технологій технічного захисту інфор-
мації, що забезпечують незмінність цієї інфор-
мації. 

4.14. Принцип відповідності чинним зако-
нодавчій, нормативно-правовій, нормативній 
та методичній базам України в сфері архівної 
справи, надання доступу до відкритих та пер-
сональних даних, електронного урядування 
полягає у забезпеченні архівної справи інфор-
маційними технологіями, що відповідають ви-
могам та рекомендаціям зазначених документів, 
зокрема, обмежують доступ до персональних 
даних, у тому числі віддалений через мережу 
Інтернет, та надають інформацію до відкритих 
наборів даних. 

4.15. Принцип врахування рекомендацій 
міжнародних стандартів у сфері архівної спра-
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ви та інформаційних технологій щодо постійно-
го, тривалого зберігання даних, керування база-
ми даних, оцифрування інформації, керування 
електронними документаційними процесами, 
моделей інформаційних автоматизованих сис-
тем, форматів даних, описування документів, 
правового забезпечення використання персона-
льних даних, створення відкритих даних та на-
дання доступу до них полягає у проведені інфо-
рматизації архівної справи, по можливості, у 
відповідності до цих рекомендацій. Наприклад, 
доцільно здійснювати описування архівних до-
кументів у відповідності до рекомендацій ДСТУ 
4331:2004 Правила описування архівних доку-
ментів (ISAD(G):1999, NEQ). Це спростить у 
майбутньому процес сполучення українського 
сегменту архівного інформаційного простору із 
міжнародним. 

4.16. Принцип простоти пошуку до архів-
них даних та документів НАФ, у тому числі від-
даленого, полягає в наданні користувачам поряд 
із професійними інструментами пошуку доку-
ментів НАФ за архівною інформацією у відпо-
відності до науково-довідкового апарату спро-
щених інструментів, наприклад, у формі пошу-
кового рядка подібного тому, що надається по-
шуковими системами в Інтернет. Це надасть 
можливість користувачам, у тому числі профе-
сійним, здійснювати пошук інформації «в слі-
пу». Зважаючи на принцип інтеграції інформації 
в централізованих базах даних та здійснення по-
шуку по всіх наявних даних про архівні докуме-
нти, результати такого пошуку можуть забезпе-
чити збільшення запитуваності документів НАФ, 
що відноситься до процесу виявлення всіх доку-
ментів НАФ за певним тематичним запитом. 

4.17. Принцип поетапності полягає у визна-
ченні послідовності виконання завдань для ко-
жного напряму інформатизації архівної справи, 
з урахуванням залежності виконання наступно-
го завдання від результатів попереднього, зва-
жаючи на важливість дотримання принципів 
інформатизації, що визначені у цієї Концепції. 

4.18. Принцип провідної ролі архівістів 
полягає у природному призначені архівістів що-
до визначення напрямів, принципів та завдань 
інформатизації архівної справи, зважаючи на її 
міждисциплінарний характер. Отже, виходячи з 
цього принципу, архівісти у співпраці з юрис-
тами, управлінцями, спеціалістами з інформа-
ційних технологій мають визначну роль, а інші 
спеціалісти виступають консультантами, радни-
ками та виконавцями для вирішення конкретних 

завдань. Так, спеціалісти з інформаційних тех-
нологій у межах вирішення конкретних завдань 
з інформатизації архівної справи мають запро-
понувати конкретні рішення щодо застосування 
певних інформаційних технологій, але ці пропо-
зиції не повинні впливати на сутність архівних 
процесів, їх докорінної зміни в електронній фо-
рмі. 

4.19. Принцип планування постійної інфо-
рматизації архівної справи визначає:  

– плановий характер початкової інформати-
зації, що забезпечує оптимальне розподілення 
ресурсів у часі, у разі їх наявності, для досяг-
нення максимальної ефективності від застосу-
вання інформаційних технологій; 

– постійний характер впровадження нових 
інформаційних технологій, зважаючи на їх мо-
ральне та фізичне старіння, наприклад, планова 
заміна носіїв інформації, що визначається кін-
цевою датою їх гарантованої експлуатації, що 
визначається виробником цих носіїв. Слід розу-
міти, що цей процес повинен бути незупинним у 
середньостроковій перспективі щодо викорис-
тання сучасних інформаційних технологій. Пос-
тійна планова підтримка працездатності інфор-
маційних систем запорука їх стабільної та на-
дійної роботи. Особливе значення це набуває 
при створені масиву великих даних210. Стихій-
ний характер інформатизації в умовах викорис-
тання великих даних неминуче приведе до їх 
втрати. Так було втрачено машиночитані доку-
менти211. 

Планування інформатизації тісно пов’язане з 
питанням фінансового, матеріально-технічного 
та кадрового забезпечення інформатизації архів-
ної справи, що означає своєчасне надходження 
коштів для здійснення запланованих витрат, пос-
тійний задовільний стан матеріально-технічної 
складової та наявний кадровий потенціал, що до-
зволяє оперативно вирішувати завдання інфор-
матизації. 

5. Завдання інформатизації  
та шляхи їх реалізації 

Завдання інформатизації архівної справи ви-
значаються у відповідності до обраних напрямів 
інформатизації та сформульованих принципів. 

5.1. Впровадження відомчої системи  
електронного документообігу 

Завдання 1. Для здійснення переходу від 
традиційного документообігу з паперовими но-
сіями інформації до обігу електронної управлін-



 

І. Архівна справа: історія та сучасність 

33 

ської документації доцільно впровадити відом-
чу систему електронного документообігу, сер-
верна частина якої буде розміщуватися в Укр-
держархіві, а всі установи, що належать до сфе-
ри його управління будуть віддалено авторизо-
вано підключені до цієї системи для впрова-
дження власного електронного документообігу. 
Подібне підключення до системи слід передба-
чити і для інших архівних установ, в яких не 
впроваджено електронного документообігу. Си-
стема повинна відповідати вимогам Порядку 
роботи з електронними документами та їх під-
готовки до передавання на архівне зберігання, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 11.11.2014 № 1886/5, зареєстрова-
ного в Міністерства юстиції України 11.11.2014 
за № 1421/26198 (далі – Порядок роботи з елек-
тронними документами) та вимогам Порядку 
роботи з електронними документами через сис-
тему електронної взаємодії органів виконавчої 
влади з використанням електронного цифрового 
підпису, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України 01.11.2012 № 1600/5, зареєст-
рованого в Міністерстві юстиції України 
05.11.2012 за № 1854/22166. Це дозволить: 

– зменшити витрати в цілому на впрова-
дження електронного документообігу в архівній 
сфері. Основним критерієм ціноутворення поді-
бних рішень є кількість робочих місць, що 
об’єднують такі системи. Чим більше робочих 
місць, тим нижче ціна кожного такого місця. 
Крім того, зменшаться витрати на створення 
комплексної системи захисту інформації. Осно-
вні витрати будуть відшкодовані на створення 
такої системи у складі відомчої системи елект-
ронного документообігу. Вочевидь, рішення, що 
пропонується, в порівнянні з впровадженням в 
Укрдержархіві та кожній архівній установі ок-
ремих захищених системи електронного доку-
ментообігу, економічно ефективніше; 

– значно прискорити обмін документами, 
зважаючи, що процедури надсилання електрон-
них документів та їх технічної перевірки, які 
передбачені Порядком роботи з електронними 
документами, будуть значно спрощені, з огляду 
на те, що обіг електронних документів різних 
установ буде здійснюватися в одному захище-
ному інформаційному середовищі, а для їх 
створення та опрацювання буде застосовуватися 
одне й теж програмне забезпечення. Фактично, 
обмін документами між установами на фізич-
ному рівні буде здійснюватися шляхом перемі-
щення даних із однієї структури бази даних в 

іншу в межах однієї захищеної інформаційної 
автоматизованої системи; 

– досягти максимальної уніфікації управлін-
ської документації в межах архівної сфери та 
діловодних процесів. Всі установи будуть за-
стосовувати в роботі єдині електронні форми 
документів, права на внесення змін в які доці-
льно надати профільному департаменту Укр-
держархіву з питань організації діловодства. Всі 
діловодні процеси будуть виконуватися за до-
помогою одного програмного забезпечення, що 
може налаштовуватися централізовано у відпо-
відності до вимого чинної нормативно-правової 
бази у сфері діловодства; 

– підвищити ефективність системи контролю 
виконання документів в окремих архівних уста-
новах та в цілому в архівній сфері за допомогою 
автоматизованих програмних засобів, якими 
оснащені сучасні системи електронного доку-
ментообігу. Такі засоби надають широкі можли-
вості користувачам системи щодо налаштування 
контролю виконання документів у відповідності 
до вимог Голови Укрдержархіву та директорів 
архівних установ; 

– покращити систему управління архівною 
сферою завдяки прискоренню всіх діловодних 
процесів, впровадженню автоматизованої сис-
теми контролю виконання з широкими можли-
востями щодо моніторингу стану виконання 
будь-якого доручення, наказу в режимі реально-
го часу, підвищення відповідальності працівни-
ків за свою роботу завдяки автоматичній фікса-
ції у системі всіх дій, що дозволяє отримати звіт 
про виконання будь-якого завдання із зазначен-
ням часу та виконавців. 

Завдання 2. Для архівних установ, в яких 
впроваджено електронний документообіг, як для 
державних органів, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій різних 
форм власності (далі – юридичні особи – джерела 
комплектування), в діяльність яких впроваджено 
різні системи електронного документообігу, у ві-
домчій системі електронного документообігу по-
винно бути передбачено обмін електронними до-
кументами або через спеціальний модуль, що від-
повідає вимогам Порядку роботи з електронними 
документами, або через систему електронної вза-
ємодії органів виконавчої влади. 

5.2. Впровадження інфраструктури  
відкритих ключів 

Завдання 3. Одним із важливих завдань, що 
стосується всіх напрямів інформатизації архів-
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ної справи, є впровадження в архівну сферу за-
собів щодо роботи з електронними цифровими 
підписами, яка ґрунтується на застосуванні пари 
ключів, що створюються в одному технологіч-
ному процесі в акредитованих центрах сертифі-
кації ключів: особистого (закритого) ключа, 
який призначений для створення електронного 
цифрового підпису та відкритого ключа – для 
перевірки електронного цифрового підпису, що 
створений за допомогою відповідного йому за-
критого ключа. 

Зважаючи на обмежений строк дії ключів для 
роботи з електронними цифровими підписами 
(1–2 рр.), вони повинні отримуватися планово 
до завершення цих строків в акредитованих 
центрах сертифікації ключів, які надають такі 
послуги безоплатно, всіма працівниками, яким 
надано право підпису, Укрдержархіву та архів-
них установ, що є учасниками юридично зна-
чущого електронного документообігу. 

Завдання 4. Для створення на підставі осо-
бистих ключів електронних цифрових підписів 
необхідно впровадити в діяльність Укрдержар-
хіву та архівних установ криптографічні засоби, 
зокрема, програмне забезпечення, яке дозволяє 
створювати електронний цифровий підпис типу 
«Електронний цифровий підпис з повним набо-
ром даних перевірки», вимоги до якого визна-
чаються наказом Міністерства юстиції України 
та Адміністрації державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації України від 
20.08.2012 № 1236/5/453 «Про затвердження 
вимог до форматів, структури та протоколів, що 
реалізуються у надійних засобах електронного 
цифрового підпису», зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 20.08.2012 за 
№ 1398/21710 (із змінами). Застосування елект-
ронного цифрового підпису можливо лише за 
умови використання надійних засобів електрон-
ного цифрового підпису. 

Організація роботи з електронними докумен-
тами, що містять службову інформацію, здійс-
нюється в порядку, визначеному чинним законо-
давством. 

Завдання 5. Також за допомогою особистого 
ключа та паролю до нього слід організувати на-
дійний авторизований доступ до архівних інфо-
рмаційних автоматизованих систем. Подібний 
авторизований доступ на підставі особистого 
ключа та паролю до нього надає Єдиний держа-
вний реєстр декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого са-

моврядування Національного агентства з питань 
запобігання корупції212. 

Крім забезпечення юридичної сили всіх еле-
ктронних документів, що можуть створюватися 
в архівній сфері, та авторизованого доступу до 
архівних інформаційних автоматизованих сис-
тем, засоби електронного цифрового підпису 
можуть застосовуватися, наприклад, в системі 
контролю виконання документів, коли накла-
данням електронного цифрового підпису завер-
шується будь-яка дія в системі з метою неспро-
стовного визначення відповідального за їх ви-
конання. 

Завдання 6. Впровадити в діяльність архів-
них установ (ЦДНТА України, ЦДКФФА Укра-
їни ім. С. Г. Пшеничного, ЦДЕА України та ін.) 
криптографічні засоби для підрахунку геш-
значення даних документів в електронній формі 
(особового походження, у формі електронних 
інформаційних ресурсів), науково-технічної до-
кументації в електронній та цифровій формах, 
аудіовізуальних документів НАФ, що було 
створено без застосування електронного цифро-
вого підпису, для внесення цього значення в акт 
приймання-передавання таких документів на 
постійне зберігання до архівних установ Украї-
ни та забезпечення у подальшому перевіряння 
стану зазначених вище груп документів за їх 
геш-значенням. 

Слід зазначити, що у відповідності до чинної 
нормативно-правової бази з питань технічного 
захисту інформації в Укрдержархіві, державних 
архівах та архівних відділах райдержадмініст-
рацій повинні застосовуватися засоби, у тому 
числі програмні, із Переліку засобів технічного 
захисту інформації, дозволених для забезпечен-
ня технічного захисту державних інформацій-
них ресурсів та інформації, вимога щодо захис-
ту якої встановлена законом, що формується 
відповідно до п. 17 Положення про технічний 
захист інформації в Україні, затвердженого 
Указом Президента України від 27.09.1999 
№ 1229213. 

5.3. Завдання щодо оцифрування  
документів НАФ 

Завдання 7. Укрдержархіву замовити в 
Українському науково-дослідному інституту 
архівної справи та документознавства виконан-
ня науково-дослідної роботи на тему «Порядок 
оцифрування документів Національного архів-
ного фонду з паперовою основою», в межах якої 
визначити: 
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– категорії документів, до яких слід застосо-
вувати різні методики оцифрування, зважаючи 
на форми документування інформації (машин-
ний, рукопис), фізичні розміри документів, 
справ, їх стан, кольоровість, цінність та наяв-
ність страхових копій та фонду користування з 
плівковими носіями; 

– методики оцифрування, що застосовується 
до кожної категорії документів, з зазначенням їх 
типового технічного забезпечення (обладнання 
для оцифрування) та умов, в яких здійснюється 
цей процес, що унеможливлюють вплив оциф-
рування на стан документів та здоров’я праців-
ника, який це виконує. Під час цього дослі-
дження слід звернути увагу на досвід іноземних 
архівістів щодо оцифрування не оригіналів до-
кументів214, а їх копій з плівковими носіями, що 
значно прискорює створення цифрового фонду 
користування та дозволяє уникнути питання 
оцінки документів НАФ, що видаються із архі-
восховища для копіювання стороннім юридич-
ним особам, якщо таке копіювання буде вико-
нуватися цими юридичними особами. Однак, 
якщо стан документа НАФ є незадовільним, ре-
ставраційні роботи з будь-яких причин не мо-
жуть бути виконані, що призведе з великою 
імовірністю до втрати документа, слід замисли-
тися над високою якістю їх цифрових копій, які 
з часом можуть стати єдиним джерелом інфор-
мації цього документа; 

– з метою підтвердження достовірності циф-
рової копії документа НАФ його оригіналу та 
зважаючи на принцип надання в доступ замість 
оригіналу копії із фонду користування, якщо 
вона створена, а також особливий статус окре-
мих цифрових копій, що, фактично, заміняють 
оригінали під час надання доступу до його ін-
формації у зв’язку з незадовільним фізичним 
станом таких документів, а також виконання за-
вдання щодо широкого застосування у діяльно-
сті архівних установ електронного цифрового 
підпису, пропонується: розробити правила здій-
снення контролю якості отриманих цифрових 
копій документів НАФ; завіряти цифрові копії 
документів НАФ електронними цифровими під-
писами працівників архівних установ, які ство-
рили ці копії; врахувати наведене у вище зазна-
чених порядках оцифрування документів НАФ; 

– вимоги до оцифрованих копій документів 
по кожній з визначених методик: формати та ал-
горитми стиснення даних, цифрові роздільності, 
кольорові моделі, глибини кольорів. 

Створення єдиної методики щодо оцифру-
вання документів НАФ: 

– надасть можливість архівним установам 
краще планувати видатки на закупівлю облад-
нання для оцифрування документів, технічні 
параметри яких повинні визначатися у відпо-
відності до фізичних розмірів та стану докумен-
тів, що у них зберігаються, наявності страхового 
фонду та фонду користування з плівковими но-
сіями; 

– уніфікувати технічні вимоги до цифрових 
копій документів НАФ, які створюються різни-
ми архівними установами, що дозволить приве-
сти загальний цифрового фонд користування 
документами НАФ до єдиних вимог та надасть 
можливість застосовувати для відтворення до-
кументної інформації єдине програмне забезпе-
чення, а у подальшому автоматизувати конвер-
тацію оцифрованих копій документів в інші фо-
рмати даних при моральному старінні сучасних 
цифрових форматів даних. 

Крім того, Укрдержархіву замовити в УНДІ-
АСД виконати науково-дослідні роботи на теми: 

– завдання 8. Порядок приймання-
передавання оцифрованих копій документів На-
ціонального архівного фонду з паперовою осно-
вою від архівних установ до Центрального дер-
жавного електронного архіву України. Це до-
зволить унормувати роботу архівних установ 
щодо створення централізованого фонду корис-
тування документами НАФ на базі 
ЦДЕА України; 

– завдання 9. Порядок конвертування оциф-
рованих копій документів Національного архів-
ного фонду з паперовою основою. Слід зазначи-
ти, що оцифрування документів НАФ дотепер 
носить децентралізований характер, здійсню-
ється стихійно за ініціативою та рішенням кері-
вників архівних установ, з різними технічними 
параметрами (форматами даних, роздільністю, 
кольоровими моделями та глибиною кольору). 
Ця ситуація буде збережена до часу введення в 
дію єдиних технічних вимог до оцифрованих 
копій документів НАФ. Незважаючи на низькі 
темпи оцифрування документів НАФ з паперо-
вою основою порівняно з іншими країнами сві-
ту, доцільно виконати конвертування цих циф-
рових копій документів НАФ з різними техніч-
ними параметрами з метою приведення їх до 
єдиних вимог, що дозволить уніфікувати пода-
льше опрацювання даних централізованого фо-
нду користування документами НАФ. 
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Завдання 10. Разом з тим слід дослідити кі-
лькісні показники щодо вже оцифрованих копій 
документів НАФ: їх кількість, загальний розмір, 
формати та алгоритм стиснення даних, розділь-
ність, кольоровість, глибину кольору тощо з ме-
тою прийняття рішення щодо подальшого уні-
фікованого централізованого використання цих 
копій, зважаючи, що до часу створення єдиного 
порядку оцифрування документів НАФ збере-
жеться ситуація щодо застосування різних тех-
нічних параметрів до створення цих копій в ар-
хівних установах України. 

Зазначимо, що важливим показником на по-
чатковому етапі створення централізованого 
сховища оцифрованих копій документів НАФ є 
їх загальний розмір, що забезпечить планування 
видатків на створення такого сховища з можли-
вістю його збільшення в середньостроковій пер-
спективі. 

Завдання 11. Подібне завдання слід здійсни-
ти щодо електронних документів постійних та 
тривалих (понад 10 років) зберігання, що за по-
передніми дослідженнями архівних установ, яке 
було виконано у 2016 р. на доручення Укрдерж-
архіву, почали активно створюватися в діяльнос-
ті юридичних осіб – джерелах комплектування 
архівних установ приблизно з 2008–2009 рр. Зро-
зуміло, що технічні характеристики цих докуме-
нтів не відповідають вимогам Порядку роботи з 
електронними документами. Така ситуація збері-
гається дотепер. За результатами цього дослі-
дження слід визначити окремий Порядок підго-
товки подібних електронних документів до пере-
давання на архівне зберігання. Однак, наявність 
паперових примірників таких електронних доку-
ментів є запорукою гарантованого їх надійного 
постійного зберігання. Найбільш складним є за-
вдання щодо забезпечення підтвердження спра-
вжності, юридичної сили та можливості відтво-
рення інформації під час постійного зберігання 
оригіналів у формі електронних документів, до 
яких з будь-яких причин не створювалися папе-
рові примірники. Зауважимо, що виявлення по-
дібних ситуацій серед юридичних осіб – джерел 
комплектування архівних установ проводиться 
не системно. Проте, подібних випадків не вияв-
лено за дослідженнями архівними установами 
діяльності фондоутворювачів. 

Наявність паперових примірників електрон-
них документів постійних та тривалих (понад 
10 років) зберігання, вимоги до яких не відпові-
дають Порядку роботи з електронними докуме-
нтами, може призвести до прийняття архівними 

установами самостійних рішення щодо відмови 
від приймання на зберігання таких електронних 
документів. Можливо, з цим доцільно погоди-
тися, зважаючи на складність їх підготовки до 
передавання на архівне зберігається, що перед-
бачається на сьогодні виключно гіпотетично. 
Остаточне рішення слід приймати після здійс-
нення відповідного наукового дослідження що-
до цього питання на основі отриманої від архів-
них установ інформації про технічні характери-
стики цих електронних документів. 

Завдання 12. Однак, якщо за результатами 
такого дослідження буде прийнято рішення сто-
совно недоцільності постійного зберігання та-
ких документів у статусі оригіналів, 
обов’язково слід розглянути питання щодо мо-
жливості їх використання в архівних установах 
у статусі фонду користування, виходячи з їх не-
великих розмірів та можливості застосування до 
них традиційних методів повнотекстового по-
шуку інформації. 

Також слід визначити наступні завдання що-
до оцифрування документів НАФ: 

– завдання 13. Поширити Порядок оцифро-
вування фотодокументів215, Порядок оцифрову-
вання фонодокументів 216 , Порядок оцифрову-
вання кінодокументів217 та Методичних рекоме-
ндації щодо найменування файлів оцифрованих 
архівних документів218, які розроблені ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного на діяльність ін-
ших архівних установ. При необхідності здійс-
нити їх доопрацювання, зважаючи на досвід, що 
було здобуто ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
ничного під час практичного застосуванні цих 
розробок у своєї діяльності та подати їх на розг-
ляд Нормативно-методичної комісії Укрдерж-
архіву (далі – НМК); 

– зважаючи на складність порядків оцифру-
вання фото-, фоно- та кінодокументів, що може 
унеможливити здійснення цього процесу части-
ною архівних установ, виходячи з їх матеріаль-
но-технічного та кадрового забезпечення, доці-
льно дослідити наступні питання: 

– завдання 14. Створення електронного ре-
єстру аудіовізуальних документів НАФ, що збе-
рігаються в архівних установах України з зазна-
ченням їх технічних характеристик, та надання 
віддаленого авторизованого доступу до нього 
архівних установ з метою введення актуальних 
даних про аудіовізуальні документи, які у них 
зберігаються; 

– завдання 15. Створення методики оцінки 
фізичного стану аудіовізуальних документів з 
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метою визначення по можливості на місцях си-
лами архівних установ доступності інформації 
цих документів; 

– завдання 16. Передавання архівними уста-
новами в тимчасове використання традиційних 
аудіовізуальних документів до ЦДКФФА Укра-
їни ім. Г. С. Пшеничного з метою оцінки їх фі-
зичного стану та оцифрування; 

– завдання 17. Створення на базі ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного централізованого 
фонду користування аудіовізуальними докумен-
тами НАФ та розробку відповідного порядку 
приймання-передавання оцифрованих копій ау-
діовізуальних документів НАФ від архівних ус-
танов до ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенично-
го, зважаючи на впроваджену у діяльність архі-
ву спеціалізованої інформаційної автоматизова-
ної системи та нефондовий характер обліку ау-
діовізуальних документів в ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного; 

– завдання 18. Розробити електронні форми 
планово-звітної документації, у тому числі що-
до оцифрування документів НАФ, розглянути їх 
на засіданні НМК та після схвалення подати на 
розгляд Голові Укрдержархіву для затверджен-
ня цих форм наказом Украдержархіву; 

– завдання 19. На підставі затверджених по-
рядків оцифрування документів НАФ уточнити 
норми виробітку та часу на здійснення цих ви-
дів робіт та внести в установленому порядку 
зміни в Типові норми часу і виробітку на основ-
ні види робіт, що виконуються у державних ар-
хівних установах, затверджених наказом Укр-
держархіву від 08.02.2008 № 22; 

– завдання 20. Розробити методику постій-
ного аналізу звітних даних стосовно проведено-
го оцифрування архівними установами докуме-
нтів НАФ з метою уточнення кількісних загаль-
них показників щодо перспектив подальшого 
оцифрування архівних документів, а саме: про-
гнозованого часу на оцифрування всіх докумен-
тів НАФ; розміру дискової пам’яті, який необ-
хідно планувати для зберігання оцифрованих 
копій, з урахуванням їх резервного копіювання, 
виходячи із наявних та запланованих темпів 
оцифрування документів; визначення ефектив-
ності створеного цифрового фонду користуван-
ня документами НАФ на підставі розрахунку 
затребуваності цих документів, витрат на їх 
зберігання та прогнозованих витрат на рестав-
рацію документів у разі відсутності їх цифрових 
копій. Останнє пов’язане з питанням доцільнос-
ті подальшого зберігання оцифрованих копій 

документів НАФ при постійних видатках на їх 
зберігання та відсутності запитів до них, яке 
вже порушено в архівній сфері інформаційно 
розвинутих країн світу219 . Окреслене завдання 
відноситься до питання загальної ефективності 
цифрового фонду користування документами 
НАФ, створення якого вже розпочато архівними 
установами. Розпорядники бюджетних коштів, 
приватні партнери в межах державно-приват-
ного партнерства, особи, від яких залежить рі-
шення щодо залучення міжнародної допомоги 
та працівники фінансово-економічних відділів 
архівних установ, під час укладання ними щорі-
чних бюджетних запитів, завжди вимагають ро-
зрахунок ефективності оцифрування документів 
НАФ, незалежно від форми цих розрахунків. 
Такі розрахунки повинні ґрунтуватися на визна-
чених кількісних показниках. За ініціативою 
ЦДЕА України було здійснено позапланове до-
слідження щодо визначення таких показників та 
отримання на їх основі попереднього прогнозу 
щодо часу оцифрування документів НАФ, роз-
мірів дискової пам’яті електронних сховищ, що 
необхідно буде створити для їх зберігання то-
що 220 . Отримані результати заслуговують на 
увагу. Однак, наведені розрахунки доводять, що 
ці результати містять суттєві похибки, які ґрун-
туються на відсутності точних кількісних харак-
теристиках НАФ, на підставі яких здійснювали-
ся ці розрахунки. Більшість з наведених в дослі-
джені кількісних показників, що взяті за основу 
для розрахунків, є припущеннями, які зроблені 
на підставі звичайних нібито логічних роздумів 
або певного досвіду роботи архівістів, що пере-
даються виключно в усній формі. Пояснюється 
це простими розбіжностями в традиційних кіль-
кісних показниках, якими характеризується 
НАФ, основною нероздільною фізичною оди-
ницею якого є справа, та показниками, що хара-
ктеризують цифровий фонд використання до-
кументів НАФ, основною найменшою фізичною 
одиницею якого є файл, що містить оцифровану 
копію сторінки документа. Тому відповідь на 
основне питання, з якого було розпочато зазна-
чене дослідження, щодо загальної кількості ар-
кушів справ НАФ, стало одним із перших при-
пущень, зважаючи на відсутність таких показ-
ників в архівній сфері у зв’язку з їх непотрібніс-
тю для організації традиційної архівної справи. 
Щодо загальної кількості сторінок документів 
НАФ було прийнято рішення взагалі не робити 
такого припущення, зважаючи на відсутність 
будь-яких усереднених характеристик стосовно 
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цього питання. Взявши за основу запропонова-
ний аналіз, застосовані в ньому початкові при-
пущення можна уточнювати за усередненими 
показниками, отриманими на підставі звітних 
даних щодо виконання оцифрування документів 
НАФ в архівних установах; 

– завдання 21. Ініціювати внесення змін до 
щорічного паспорту бюджетної програми та зві-
ту про виконання щорічного паспорту бюджет-
ної програми, що затверджуються спільним на-
казом Міністерства юстиції України та Мініс-
терства фінансів України відповідно до Закону 
України «Про Державний бюджет України» на 
поточний рік та Правил складання паспортів 
бюджетних програм та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти 
бюджетних програм», зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 
(зі змінами), що стосуються видатків на збері-
гання цифрових копій документів НАФ, у 
зв’язку з необхідністю планування архівними 
установами таких видатків з огляду на обсяги 
витрачених ресурсів на їх створення та потреби 
щодо забезпечення їх збереженості подібно то-
му, як ними плануються видатки на забезпечен-
ня збереженості самих документів НАФ та їх 
страхових копій; 

– завдання 22. Поставити на обговорення 
серед архівістів питання щодо створення фонду 
користування документами НАФ, якими сього-
дні комплектуються архівні установи, в елект-
ронній або цифровій формах за рахунок фондо-
утворювачів, зважаючи, що більшість сучасних 
документів було створено в електронній формі 
та в інформаційно-телекомунікаційних систем 
юридичних та фізичних осіб-джерел комплекту-
вання архівних установ існує повнотекстовий 
електронний аналог документа постійного стро-
ку зберігання, з якого він був роздрукований, 
або цифрова копія архівного документа, якщо 
це вхідний документ. Фактично, це готовий 
фонд користування, який фондоутворювач 
створює у відповідності до особливостей сучас-
них технологій документування інформації. 
Отже, слід запропонувати порядок отримання 
архівними установами цих електронних копій 
разом з документами. Отримання проектів тра-
диційних документів в електронній формі до-
зволить спростити процес створення архівної 
бази даних для повнотекстового пошуку доку-
ментної інформації. Зазначене дозволить позба-
вити наступні покоління архівістів від необхід-

ності здійснювати трудомісткий процес ретро-
конверсії інформації документів, якими нині 
комплектуються архіви. Найбільш критичним 
для організації поповнення фондів користуван-
ня архівів цифровими та/або електронними ко-
піями документів НАФ за рахунок фондоутво-
рювачів виявляється процес звіряння оригіналів 
з їх копіями. Однак, ця робота може планувати-
ся архівами подібно тому, як планується робота 
щодо створення цифрового (електронного) фон-
ду користування документами НАФ. Одним із 
головних чинників успішної діяльності в цьому 
напрямі є попереднє дослідження всіх особли-
востей такої роботи, результатом якої повинен 
стати порядок, що чітко регламентує дії архівіс-
тів в залежності від наявності у фондоутворю-
вача електронних проектів та копій документів, 
способу їх підготовки до передавання на архівне 
зберігання, а також подальші дії архівістів щодо 
перевірки та опрацювання отриманих докумен-
тів з метою поповнення ними фонду користу-
вання документами НАФ; 

– завдання 23. Започаткувати семінари, а з 
часом конференції, присвячені питанням оциф-
рування документів НАФ, у тому числі з міжна-
родною участю, що дозволять вести постійний 
обмін досвідом архівістів з цих питань, що на 
сьогодні відбувається децентралізовано на міс-
цях та має несистемний характер221. 

Завдання 24. За умови створення захищеної 
системи зберігання даних великого розміру та 
наявності вільного місця достатнього розміру, 
запровадити депоноване зберігання електрон-
них даних. Створити для цього Порядок прий-
мання на депоноване зберігання електронних 
даних. 

5.4. Спільні завдання щодо створення відом-
чої захищеної архівної інформаційної авто-
матизованої системи та централізованого 

електронного довідкового апарату 

Завдання щодо створення відомчої захище-
ної архівної інформаційної автоматизованої си-
стеми повинні проводитися поетапно. Навіть, 
якщо уявити, що архівна сфера отримала доста-
тнє фінансове, матеріально-технічне та кадрове 
забезпечення, слід мати системне уявлення що-
до інформатизації архівної справи, що дозво-
лить скласти чіткий план її проведення та на-
дасть можливість архівістам у відповідності до 
цього плану формулювати технічні завдання 
спеціалістам з інформаційних технологій. Про-
ведення інформатизації за принципом «слід по-
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чати, а далі буде видно» призводить до незадо-
вільних результатів та неефективного витрачан-
ня наявних ресурсів. Отже, на початковому ета-
пі завдання щодо створення відомчої захищеної 
архівної інформаційної автоматизованої систе-
ми повинні стосуватися виконання низки науко-
во-дослідних та науково-методичних розробок з 
метою формування узгодженого системного 
підходу в архівному середовищі на момент 
створення та впровадження такої системи в ар-
хівну сферу. Слід зазначити, що окреслені нау-
кові дослідження є найважливішими та най-
складнішими завданнями. 

Основою для створення єдиної відомчої веб-
орієнтованої захищеної інформаційної автома-
тизованої системи повинна стати низка баз да-
них, призначених для централізованого збері-
гання всієї архівної інформації про архіви, їх 
архівосховища, фонди, джерела їх формування, 
описи, справи, документи, у тому числі аркуші 
та сторінки справ при наявності цифрових копії 
цих сторінок, а також копії документів в елект-
ронній формі (особового походження, у формі 
електронних інформаційних ресурсів), у тому 
числі електронні документи, науково-технічна 
документація в електронній та цифровій формах, 
аудіовізуальні документи (далі – технотронні 
документи222). Центральне місце в системі по-
винна займати база даних, яка призначена для 
описування управлінської документації, що 
складає приблизно 98 % НАФ, у тому числі, 
електроні документи. Окремими базами повинні 
описуватися: кіно-, фото-, фонодокументи та 
цифрові аудіовізуальні документи; науково-
технічна документація; документи особового 
походження, у тому числі в електронній формі; 
документи в електронній формі, у тому числі у 
формі електронних інформаційних ресурсів. 
Крім того, у формі окремої централізованої бази 
даних слід вести реєстр документів архівної 
україніки. Нагадаємо, що дані у цих базах по-
винні зберігатися так, щоб не повторюватися, з 
метою їх багаторазового використання, у тому 
числі й в обліку, й в довідковому апараті. 

Модульний принцип побудови відомчої веб-
орієнтованої інформаційної автоматизованої си-
стеми дозволить запланувати етапи її проекту-
вання та створення. Так структури та змісту за-
значених баз даних, їх створення та апробацію 
доцільно здійснювати на базі центральних дер-
жавних архівів, склад профільних документів 
яких відповідає змістовній частині цих баз да-
них. Згодом, після доопрацювання інформацій-

них систем та ресурсів, створених в цих архівах, 
доцільно поширити роботу з ними на інші архі-
ви, що у складі своїх фондів зберігають техно-
тронні документи. 

Завдання 25. Отже, на початковому етапі 
створення відомчої веб-орієнтованої інформа-
ційної автоматизованої системи до основних за-
вдань слід віднести виконання УНДІАСД, Нау-
ково-дослідним, проектно-конструкторським та 
технологічним інститутом мікрографії (далі – 
НДІ мікрографії), ЦДНТА України, ЦДКФФА 
України ім. С. Г. Пшеничного, ЦДАМЛМ Укра-
їни та ЦДЕА України науково-дослідних та на-
уково-методичних розробок, що присвячені ви-
значенню структури та змісту баз даних, приз-
начених для описування управлінської та техно-
тронної документацій, з метою створення на їх 
основі інформаційної автоматизованої системи 
для автоматизації роботи архівних установ Ук-
раїни та архівної інформаційно пошукової сис-
теми документів НАФ. 

Зазначимо, що таку роботу вже розпочато. 
Не зважаючи, що: 

– в ЦДКФФА України ім. С. Г. Пшеничного 
створено реально діючу інформаційну пошуко-
ву систему «Електронний каталог аудіовізуаль-
них документів Центрального державного кіно-
фотофоноархіву України імені Г. С. Пшенично-
го» з використанням системи керування базами 
даних. Нині електронний каталог перебуває в 
стадії наповнення і працює в тестовому режимі. 
Інформаційну пошукову систему розташовано 
на власних серверах архіву, до якої є доступ із 
мережі Інтернет 223 . Система дозволяє шукати 
інформацію про аудіовізуальні документи, які 
зберігаються в ЦДКФФА України ім. С. Г. 
Пшеничного. Слід поширити досвід архіву для 
створення на її основі централізованої бази да-
них аудіовізуальних документів НАФ та надати 
можливість розробникам відомчої інформацій-
ної автоматизованої системи ознайомитися з те-
хнічною документацією до системи ЦДКФФА 
України ім. С. Г. Пшеничного для визначення 
шляхів її інтеграції з відомчою системою; 

– теж саме стосується інформаційної автома-
тизованої системи, що розробляється нині для 
ЦДНТА України224. На сьогодні в мережі Інтер-
нет на офіційному веб-сайті архіву доступний 
електронний пошуковий каталог рівня фонду, 
комплексу 225 , що дозволяє шукати за такими 
ознаками: фондоутворювач (назва фонду), но-
мер фонду, номер комплексу, об’єкти (назва 
комплексу); 
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– в НДІ мікрографії запропоновано унікальну 
технологію пошуку текстової інформації за її 
растровим зображенням, яка може бути засто-
сована для пошуку за текстовими запитам інфо-
рмації безпосередньо на оцифрованих копіях 
текстових документів НАФ226; 

– в ЦДЕА України виконано низку планових 
науково-методичних розробок: у 2015 р. – у ме-
жах теми «База даних «Оцінка фізичного стану 
архівних документів». Методичні рекомендації 
щодо використання бази даних», що схвалена 
НМК, створено тестову локалізовану базу даних, 
роботу якої було продемонстровано на засіданні 
НМК у січні 2016 р.; у 2016 р. – створено веб-
орієнтовану тестову базу даних розшуку доку-
ментів НАФ та визначено вимоги до структури 
та змісту бази даних до електронної пошукової 
системи «Архівні фонди України» рівня опису-
вання оцифрована сторінка документа, що роз-
роблено з метою розвитку локальної бази даних 
«Архівні фонди України», яку державні архіви 
ведуть з 2001 р. в системі керування базами да-
них Microsoft Access 2000. Розробки подано на 
розгляд НМК. Також у 2016 р. ЦДЕА України 
було запропоновано загальну модель інформа-
ційної автоматизованої системи щодо ведення 
та доступу до централізованої бази даних архів-
ної україніки. 

Завдання 26. Зважаючи, що в низки архів-
них установ України створено інформаційно-
телекомунікаційні системи промислового рівня 
із виділенням приміщень під серверні кімнати, 
застосуванням відповідного серверного облад-
нання та програмного забезпечення, створення 
сховищ на базі систем зберігання даних, доціль-
но об’єднати обчислювальні ресурси цих систем 
та їх дискову пам’ять за допомогою «хмарних» 
технологій для створення відомчої «архівної 
хмари». Це дозволить ефективно розподілити 
існуючі ресурси в архівній сфері між архівними 
установами. Особливо корисно це буде на поча-
тковому етапі щодо створення централізованого 
фонду користування. Згодом такий підхід на-
дасть більшої гнучкості відомчої захищеної архі-
вної інформаційної автоматизованої системи для 
вирішення питань щодо зберігання інформації, 
керування процесами щодо її опрацювання та 
надання уніфікованих «хмарних» сервісів227, зок-
рема, з питань інтеграції різних інформаційних 
автоматизованих систем, які призначені для 
опрацювання різних масивів документів: управ-
лінської, особового походження, науково-
технічної, технотронної, зарубіжної україніки. 

Завдання 27. Одним із складних завдань, що 
слід вирішити в межах цього напряму інформа-
тизації архівних установ є створення веб-
орієнтованого програмного забезпечення, яке 
дозволить поєднати роботи користувачів систе-
ми з низкою зазначених баз даних, незалежно 
від місця їх зберігання228. 

5.5. Завдання щодо створення централізова-
ного електронного довідкового апарату  

та запровадження єдиних архівних  
електронних послуг 

Основою єдиних архівних електронних пос-
луг є централізований електронний довідковий 
апарат та централізований фонд користування 
документами НАФ в межах відомчої інформа-
ційної пошукової системи документів НАФ. 

Завдання 28. УНДІАСД та ЦДЕА України в 
межах виконання завдання стосовно побудови 
відомчої інформаційної пошукової системи до-
кументів НАФ слід продовжити роботу, що бу-
ло розпочато ЦДЕА України229, щодо створення 
загального уніфікованого електронного науко-
во-довідкового апарату до документів НАФ, в 
якому традиційні його форми архівних довідни-
ків повинні залишити своє призначення, але як 
екрана форма для відтворення інформації із ба-
зи даних. Тобто одні й ті ж дані за допомого 
спеціалізованого програмного забезпечення 
можуть виводитися на екран комп’ютерного 
пристрою у формі каталогів, путівників, ре-
єстрів тощо. Для цього слід розробити відповід-
ні схеми довідників за якими і будуть формува-
тися результати пошуку інформації в базі даних, 
як відповідь системи на запити користувачів. 
Автоматизоване укладання архівних довідників 
надає можливість вийти за межі традиційних 
форм довідників: ускладнити їх для спеціалістів 
та спростити для великих груп користувачів, що 
здійснюють одиничні запити. Результати цієї 
роботи можуть привести до уточнення структу-
ри та змісту бази даних, що призначена для від-
даленого описування документів НАФ. 

Завдання 29 щодо створення централізова-
ного фонду користування документами НАФ. 
Пропонується на базі ЦДЕА України створити 
захищене електронне сховище великого розміру 
та подібне сховище для резервного копіювання 
даних. 

Завдання 30. Для наповнення централізова-
ного фонду користування документами НАФ 
цифровими та електронним копіями цих доку-
ментів (в залежності від форми оригіналу) необ-
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хідно підготувати та затвердити Порядок прий-
мання-передавання цифрових та електронних 
копій документів НАФ від архівних установ до 
ЦДЕА України. 

Завдання 31. Створення Порядку надання 
електронних послуг архівними установами. В 
межах цього документа слід вирішити наступне: 

– визначення засад оплати послуг у межах 
чинної нормативно-правової бази з питань пла-
тних послуг, отримання плати за надані послуги 
архівами, зважаючи, що ці послуги планується 
надавати за принципом «єдиного вікна»: один 
запит від користувача до множини архівних ус-
танов та одна сплата множини запитів. Яка ус-
танова буде отримувати таку плату, як ця сплата 
буде розподілена між архівами, що надали пос-
луги, та як їх грошова частка буде перерахована 
на спеціальні рахунки у межах чинної нормати-
вно-правової бази з питань фінансового моніто-
рингу? 

– надання віддаленого доступу до цифрових, 
електронних копій документів НАФ. Слід за-
значити, найважливішим питанням для архівної 
системи України залишається надання вільного 
віддаленого доступу до фонду користування до-
кументами НАФ, а також описами справ пос-
тійного зберігання. Найбільш проблемним за-
лишається питання щодо виконання генеалогіч-
них запитів та надання вільного віддаленого до-
ступу до до метричних книг, книг реєстрації ак-
тів цивільного стану, документів посімейно-
майнового обліку (ревізькі «казки», посімейні, 
погосподарчі (подвірні) списки, списки платни-
ків прибуткового податку, платників обов’язко-
вого страхування, виборців та громадян, позба-
влених виборчих прав; опікунські справи, ме-
жові книги, документи переписів), біографічних 
джерел (формулярні (послужні) списки та осо-
бові справи, списки працівників установ, під-
приємств та організацій, учнів, членів релігій-
них громад, документи про відношення до вій-
ськової служби, архівно-слідчі та фільтраційні 
справи)230, незважаючи на спосіб фіксації інфо-
рмації в них (рукописний або друкований) та з 
урахуванням обмежень чинного законодавства 
щодо доступу до персональних даних; 

– УНДІАСД разом з іншими зацікавленими 
інституціями, що працюють у сфері інтелектуа-
льної власності та архівними установами у ме-
жах їх компетенції, а також за підтримки Укр-
держархіву та Міністерства юстиції України до-
слідити питання дотримання авторських та су-
міжних прав у діяльності державних архівів і 

укласти відповідні методичні рекомендації, що 
визначать стан окресленого питання в архівній 
сфері та у подальшому можуть стати підґрунтям 
для затвердження нормативно-правового акта. 
Крім того, положення методичних рекомендацій 
можуть бути автоматизовані в архівній інфор-
маційній системі, що дозволить уникнути по-
рушень щодо дотримання авторських та суміж-
них прав під час надання віддаленого доступу 
до цифрових, електронних копій документів 
НАФ; 

– видавання на вимогу віддаленого користу-
вача завірених довідок, копій документів та ви-
тягів із них у формі електронних документів, що 
забезпечить їх юридичну силу. 

Зауважимо, що успішне вирішення цього за-
вдання можливо лише за умови комплексного 
підходу до формування політики надання плат-
них архівних електронних послуг, що пов’язано 
з доступом до інформації документів НАФ. По-
передній аналіз, що було представлено у 2016 р. 
в проекті Концепції розвитку електронних пос-
луг Державної архівної служби України231, по-
казав, що одним із перспективних напрямів, 
який не порушує чинного законодавства та но-
рмативно-правової бази з питань архівної спра-
ви, є надання платного віддаленого доступу до 
архівної інформації, як послуги, що прискорює 
цей процес. Зазначимо, що інформаційне суспі-
льство, у тому числі України, цілком готове до 
таких витрат, розуміючи всі переваги, які надає 
їм такий спосіб доступу до інформації, що до-
водить досвіт інформаційно розвинутих країн 
світу. Звичайно, електронний доступ до архівної 
інформації не повинен відміняти традиційного 
доступу через читальні зали архівів та впливати 
на порядок надання таких послуг, у тому числі 
безоплатних. Отже, пропонується брати плату 
за нетрадиційний електронний доступ до доку-
ментної інформації, що за логікою, яка зрозумі-
ла інформаційному суспільству світу, потребує 
від архівів додаткових витрат для створення та-
ких можливостей. 

Завдання 32. Зважаючи на складність опра-
цювання довідкового апарату, що створювався у 
формі рукопису, наприклад, метричні книги, 
доручити архівним установам (Центральним 
державним історичним архівам України 
мм. Київ та Львів, державним архівам областей 
та ін.), що здійснюють активну діяльність щодо 
виконання запитів користувачів на підставі та-
ких обліково-довідкових документів, підготува-
ти проект Концепції автоматизації виконання 
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запитів в електронній формі на підставі рукопи-
сних документів. 

Завдання 33. Створити Перелік електронних 
послуг, що надають архівні установи, з надан-
ням обґрунтування запровадження кожної пос-
луги та розрахунками ціни, якщо послугу про-
понується надавати на платній основі. 

Завдання 34. Укрдержархіву ініціювати вне-
сення змін до Порядку користування докумен-
тами Національного архівного фонду України, 
що належать державі, територіальним громадам, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 19.11.2013 № 2438/5, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 21.11.2013 
за № 1983/24515, з метою врахування особливо-
стей користування документами НАФ в цифро-
вій та електронній формах. 

Завдання 35. Укрдержархіву ініціювати вне-
сення змін до постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які можуть надаватися 
архівними установами, що утримуються за раху-
нок бюджетних коштів» у відповідності до укла-
деного переліку платних послуг, що надаються в 
електронній формі, у тому числі віддалено. 

5.6. Завдання щодо створення відомчої  
захищеної архівної інформаційної  

автоматизованої системи 

Відомча захищена архівна інформаційна ав-
томатизована система – це внутрішня система 
архівної сфери, що призначена для підготовки 
даних для відомчої інформаційної пошукової 
системи та автоматизації архівної справи. 

Завдання 36. Ведення обліку документів 
НАФ в електронній формі. Для цього слід роз-
робити уніфіковану електронну облікову доку-
ментацію, що ґрунтується на формах традицій-
них облікових документів з паперовим носієм 
інформації, затверджених чинними нормативно-
правовими та нормативними актами України. 
Подібно електронному науково-довідковому 
апарату електронна облікова документація та-
кож повинна зберігатися в інформаційній авто-
матизованій системі у формі окремих елементів 
бази даних. Сутність цього завдання полягає у 
виокремлені всіх реквізитів традиційних облі-
кових документів. Визначення їх електронних 
форм та складання із них екранних форм доку-
ментів у відповідності до традиційних форм об-
лікових документів з можливістю їх друку. Як-
що низка таких документів містить однакові за 
назвою та форматом реквізити, наприклад, «На-

зва фонду», «№ фонду», «№ опису», то доцільно 
зберігати цю інформацію в базі даних, а для від-
творення документа в традиційній формі авто-
матизовано виводити цю інформацію у відпо-
відності до розташування в традиційній формі. 
Слід зазначити, що низка облікових документів 
(реєстрів, книг, переліків тощо) самі будуть ма-
ти форму бази даних або окремих її таблиць. 
Юридичну силу електронних облікових доку-
ментів або окремих їх реквізитів слід забезпечу-
вати за допомогою електронних цифрових під-
писів. Паперові примірники електронної облі-
кової документації повинні забезпечити гаран-
товане надійне зберігання цих документів232  – 
подібна вимога передбачена главою 6 розді-
лу IV Порядку роботи з електронними докумен-
тами. 

Завдання 37. Здійснити на підставі елект-
ронних облікових документів (баз даних) розро-
бку електронних форм планово-звітної докуме-
нтації, автоматизація якої в режимі реального 
часу за поточними показниками архівної уста-
нови або загальної роботи архівних установ 
значно підвищить рівень управління архівною 
справою, як в окремих архівних установах так і 
в архівній сфері загалом. 

Завдання 38. Розробити Вимоги до програ-
мних інструментів відомчої захищеної архівної 
інформаційної автоматизованої системи, що до-
зволять, з урахуванням переходу до електронної 
облікової документації, здійснювати оперативне 
керування архівними процесами з боку керівни-
цтва архівних установ та загального керування 
Укрдержархіву. Запропоновані інструменти по-
винні надавати можливість оперативного конт-
ролю (моніторингу) за окремими архівними 
процесами в кожній архівній установі та в ціло-
му по документах НАФ, а саме: приймання-
передавання, обліку, зберігання документів, у 
тому числі створення, удосконалення та переро-
блення описів, руху документів, справ фондів; 
створення страхового фонду та фонду користу-
вання; доступу до документів; виставковою, ви-
давничою діяльністю; роботи різних служб та 
систем; накопичувати дані щодо збереженості 
документів: показників оцінки фізичного стану 
документів, відомостей щодо реставрації, втра-
чених, розшуку, картонажу тощо; автоматизо-
вано систематизувати накопичені дані; в авто-
матизованому режимі аналізувати дані; інтегру-
ватися із відомчою системою електронного до-
кументообороту, що забезпечує управлінську 
діяльність архівних установ та Укрдержархіву. 



 

І. Архівна справа: історія та сучасність 

43 

Завдання 39. Слід зазначити, що впрова-
дження електронної облікової документації та 
програмних інструментів повинно передбачати 
етап їх апробації для визначення на практиці 
недоліків запропонованих рішень та можливості 
внесення змін у програмне забезпечення у від-
повідності до отриманих зауважень і пропози-
цій за результатами цієї роботи. 

Завдання 40. Обладнати архівні установи 
пристроями для створення та читання QR-коду, 
в якому пропонується кодувати всю інформацію 
про конкретну одиницю зберігання, що було на-
копичено про неї у відомчій захищеній архівній 
інформаційній автоматизованій системі. Для 
опрацювання QR-коду необхідно передбачити в 
цій системі можливість роботи з ним. Це дозво-
лить фізично маркувати всі одиниці зберігання 
цим кодом, що в подальшому забезпечить авто-
матизоване введення інформації про рух цієї 
одиниці зберігання за межі архівосховища та 
повернення її на місце зберігання за допомогою 
будь-якого пристрою, що може сканувати та пе-
редавати отриману інформацію в систему. 

Завдання 41. Застосування QR-коду в архів-
ну справу потребує розробки Порядку марку-
вання одиниць зберігання QR-кодом та внесення 
змін у нормативні документи, що регламентують 
видавання одиниць зберігання із архівосховищ, 
наприклад, в Порядок користування документа-
ми Національного архівного фонду України, що 
належать державі, територіальним громадам. 

Завдання 42. На базі ЦДЕА України створи-
ти віддалені електронні сховища архівних уста-
нов для зберігання архівних електронних справ, 
інших електронних документів з наданням пра-
цівникам цих установ авторизованого доступу 
до їх електронних сховищ. Для цього слід вста-
новити відповідне серверне обладнання, що за-
безпечить: керування карантином, в якому бу-
дуть перевірятися електронні документи, та від-
даленими електронними сховищами архівних 
установ, в яких будуть зберігатися перевірені 
електронні документи та їх резервні копії; ство-
рення промислової системи зберігання даних 
достатнього розміру для забезпечення потреб 
всіх архівних установ України та їх резервного 
копіювання; апаратним засобом для технічного 
захисту інформації (мережевий екран); іншим 
мережевим обладнанням, а також встановити 
програмні засоби для роботи з електронними 
цифровими підписами та створити спеціалізо-
ване програмне забезпечення для виконання те-
хнічної перевірки архівних електронних доку-

ментів у відповідності до Порядку роботи з еле-
ктронними документами. 

Завдання 43. Для забезпечення приймання-
передавання архівних електронних справ (доку-
ментів), інших електронних документів до архі-
вних установ Укрдержархіву слід завершити 
підготовку Порядку приймання-передавання 
електронних документів до архівних установ 
України та в установленому порядку подати йо-
го на затвердження і реєстрацію до Міністерст-
ва юстиції України. Проект цього Порядку під-
готовлено у 2016 р. ЦДЕА України та подано на 
розгляд Укрдержархіву. 

Завдання 44. Зважаючи на масштабність за-
вдання щодо приймання-передавання електрон-
них документів до архівних установ України, 
що стосується всіх юридичних та фізичних 
осіб – джерел комплектування архівних установ 
Укрдержархіву за підтримки Державного агент-
ства з питань електронного урядування доціль-
но ініціювати проведення Пілотного проекту 
щодо апробації порядку передавання електрон-
них документів до архівних установ України на 
базі Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України, низки державних 
архівів областей та архівних відділів рай-
держадміністрацій, що повинні визначити юри-
дичних осіб – джерел комплектування цих архі-
вних установ, а також ЦДЕА України. Зважаючи, 
що забезпечення архівних установ залишається 
незадовільним для здійснення зазначеного пілот-
ного проекту, слід ініціювати перед Кабінетом 
Міністрів України фінансування цього проекту: 
закупівлі необхідного обладнання та створення 
відповідного програмного забезпечення. 

Завдання 45-48 щодо створення централізо-
ваного депозитарію програмного забезпечення. 
Не зважаючи на зусилля унормувати роботу з 
технотронними документами, у тому числі на 
нормативно-правовому рівні, що значно скоро-
тить перелік форматів даних, що призначені для 
постійного зберігання управлінської електрон-
ної документації, та програмних засобів, якими 
опрацьовуються ці документи, це остаточно не 
позбавить архівну сферу від потреби зберігання 
разом з електронними документами програмних 
засобів, за допомогою яких може підтверджува-
тися їх справжність, юридична сила та забезпе-
чуватися відтворюваність їх інформації. Проте, 
створення оригіналів інших технотронних до-
кументів ще не унормовано або не може бути 
унормованим у зв’язку з відсутністю відповід-
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них правових механізмів. Прикладом таких до-
кументів є аудіовізуальні документи та докуме-
нти особового походження в електронній формі. 
З об’єктивних причин архівісти не можуть дик-
тувати їх створювачам, в яких форматах їм 
створювати документи. Отже, архівні установи 
приймають такі технотронні документи в тих 
форматах, в яких вони були створені. Сутність 
цього завдання полягає в створені Переліку про-
грамних засобів для роботи з технотронними до-
кументами, що ведеться в електронній формі 
(завдання 46), Порядку приймання на зберігання 
програмних засобів для роботи з технотронними 
документами (завдання 47), а також Порядку 
обліку програмних засобів для роботи з техно-
тронними документами в архівних установах 
(завдання 48). Фізичне зберігання файлів зазна-
чених програмних засобів нічим не відрізняється 
від зберігання технотронних документів. 

Завдання 49-50. Створити Перелік форматів 
даних технотронних документів, що ведеться в 
електронній формі, та Порядок виявлення фор-
матів даних технотронних документів та вне-
сення їх Перелік (завдання 50). Такий перелік 
дозволить згодом підготуватися архівістам до 
масового конвертування оригіналів технотрон-
них документів в інші поширені на той час фо-
рмати даних з метою створення фонду користу-
вання технотронними документами НАФ. 

Завдання 51-52. Створити Порядок конверту-
вання технотронних документів та Порядок замі-
ни цифрових копій фонду користування техно-
тронними документами НАФ (завдання 52). 

5.7. Створення нової версії  
відомчого веб-порталу 

Завдання 53. З метою покращення функціо-
нування веб-порталу Укрдержархіву, веб-сайтів 
архівних установ та відомчої електронної пошти 
організувати роботу щодо їх перенесення на 
сервери Укрдержархіву із забезпеченням надій-
ного технічного захисту їх інформації та розши-
рення функціональних можливостей щодо мо-
дернізації цих ресурсів за допомогою сучасних 
інформаційних технологій, зокрема, системи 
керування базами даних – для створення 
централізованої бази даних, та системи керу-
вання контентом – для спрощення процесу ін-
формаційного наповнення веб-порталу Укр-
держархіву та веб-сайтів архівних установ. 

Завдання 54. Підготувати технічне завдання 
на модифікацію веб-порталу Укрдержархіву, 
передбачивши в ньому новий дизайн, збільшен-

ня сервісів та переваги зовнішнього «корпора-
тивного порталу», що дозволить визначити єди-
ні вимоги до виконання традиційних завдань та 
швидкого розповсюдження одної і тої ж інфор-
мації різними способами: подання інформації 
про архівні виставки в електронній формі, у то-
му числі онлайн виставки, друковані матеріали, 
новини (фотодокументів, текстових документів, 
макетів тощо) та її використання для подальшо-
го оприлюднення на різних ресурсах в Інтернет. 

Завдання 55. Передбачення в новій структу-
рі веб-порталу Укрдержархіву можливості ство-
рення або інтеграції до неї веб-сайтів архівних 
установ, у яких немає можливості виконати це 
власними силами. 

6. Очікувані результати 

6.1. Покращення забезпечення збереженості 
документів НАФ завдяки доступу до їх інфор-
мації за допомогою цифрового фонду користу-
вання. 

6.2. Зменшення частки ручної праці, за раху-
нок скорочення кількості справ, що видаються у 
читальні зали із архівосховищ. Складність цього 
процесу вимірюється загальною вагою, яку що-
дня доводиться переміщувати одному працівни-
ку. Проблема ускладнена тим, що більшість 
працівників архівосховищ жіночої статі, а їх 
праця неавтоматизована та слабко механізована. 

6.3. Збільшення обсягів запитуваної інфор-
мації при зменшенні відвідувачів у читальних 
залах, у зв’язку із спрощенням та прискоренням 
пошуку цієї інформації та отримання доступу до 
документів, у тому числі віддаленого. 

6.4. Прискорення виконання запитів. 
6.5. Підвищення ефективності праці архівіс-

тів за рахунок прискорення більшості операцій, 
що виконуються за допомогою інформаційної 
автоматизованої системи та зменшення одноти-
пних повторюваних операцій, що виконуються 
переважно в ручному режимі за інформацією, 
що зафіксована в традиційних облікових доку-
ментах, а також зменшення помилок в тих діях, 
виконання яких перекладено на програмно-
технічні засоби. 

6.6. Покращення керування окремими архів-
ними установами та архівною системою в ціло-
му за рахунок таких чинників: збільшення обся-
гів інформації в архівних базах даних; можли-
вість постійного отримання актуальної інфор-
мації по кожному із показників стану архівної 
справи за допомогою впроваджених автомати-
зованих інформаційно-аналітичних підсистем; 
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здійснення автоматизованого пошуку інформа-
ції; автоматизації системи контролю виконання 
документів (наказів, доручень); своєчасного 
прийняття рішень на підставі отриманої аналі-
тично-звітної інформації; пришвидшення про-
ходження документів в середині архівної систе-
ми; уніфікації документів, діловодних та архів-
них процесів, що робить архівну систему більш 
відкритою та прозорою; прискорення поширен-
ня інформації на зовні. 

6.7. Зменшення порушень законодавчої та 
нормативно-правової бази у сферах: архівної 
справи, надання доступу до публічної інформа-
ції, персональних даних, дотримання авторсь-
ких, суміжних прав, антикорупційної діяльності 
тощо – за рахунок формалізації та автоматизації 
низки процесів та контролю щодо їх здійснення 
відповідно до законодавчої та нормативно-
правової баз у зазначених сферах діяльності. 

6.8. Збільшення надходжень за надання пла-
тних послуг на підставі широкого спектру веб-
орієнтованих електронних послуг та розширен-
ня географії віддалених користувачів. 

7. Забезпечення інформатизації 

Успішна реалізація інформатизації архівної 
справи можлива лише завдяки отримання постій-
ного планового фінансового, матеріально-техніч-
ного та кадрового забезпечення архівної сфери. 

7.1. Покращення кадрового забезпечення 

Покращення кадрового забезпечення полягає 
в наступному: 

– створення структурних підрозділів інфор-
маційних технологій та захисту інформації (кі-
бербезпеки) в усіх центральних державних архі-
вах, сприяння створенню таких структурних 
підрозділів в галузевих державних архівах, дер-
жавних архівах областей, міста Києва з метою 
покращення кадрового забезпечення архівних 
установ спеціалістами з інформаційних техно-
логій та захисту інформації; 

– зважаючи на низький рівень заробітної пла-
ти в архівній сфері, що є неконкурентоспромож-
ним на ринку праці у сфері інформаційних тех-
нологій, залучення до роботи в архівних устано-
вах спеціалістів з інформаційних технологій за 
сумісництвом або на підставі трудових угод. 

7.2. Покращення фінансового та матеріаль-
но-технічного забезпечення 

Покращення фінансового та матеріально-
технічного забезпечення Укрдержархіву, архів-

них установ, зокрема, ЦДЕА України та 
ЦДКФФА України ім. С. Г. Пшеничного. За-
вдання у межах цього напряму інформатизації 
архівної справи залишаються традиційно пос-
тійними: 

– обов’язкове врахування в щорічних бю-
джетних запитах архівних установ витрат на 
комплексну інформатизацію архівної справи; 

– доведення на всіх рівнях законодавчої вла-
ди, що відповідає за прийняття річного бюджету 
України, зокрема, в профільних комітетах Вер-
ховної Ради України, та виконавчої влади, як 
розпорядника бюджетними коштами, про необ-
хідність отримання фінансування в обсягах, що 
дозволять здійснювати планову постійну інфо-
рматизацію архівної справи; 

– продовження здійснення Укрдержархівом 
постійної роботи щодо залучення безоплатної 
міжнародної допомоги; 

– ініціювання Укрдержархівом трирічної 
державної програми розвитку архівної справи, у 
межах якої передбачити витрати на інформати-
зацію архівної справи, а також своєчасна участь 
Укрдержархіву у всіх подібних програмах з пи-
тань електронного урядування, збереження та 
надання доступу до культурної спадщини у ци-
фровій формі, що зініціюються Урядом та тор-
каються питань приймання-передавання елект-
ронних документів до архівних установ, їх збе-
рігання та надання доступу до них, оцифруван-
ня традиційних документів, запровадження ар-
хівних електронних послуг. Участь архівної 
сфери у цих програмах може здійснюватися у 
формі пілотних проектів, що потребують додат-
кових видатків на їх проведення; 

– залучення допомоги з боку юридичних осіб 
недержавної та некомунальної форм власності 
та фізичних осіб-підприємців, у тому числі іно-
земних, у межах співробітництва, що відповідає 
ознакам державно-приватного партнерства та 
здійснюється на основі договору в порядку, 
встановленому Законом України «Про держав-
но-приватне партнерство» та іншими законода-
вчими актами. 
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СТРАТЕГІЇ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ У СТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО  
ЦИФРОВОГО РЕСУРСУ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ 

 
Розглядається спільне та відмінне у національних стратегіях розвитку інтегрованих цифрових 

ресурсів документальної спадщини в галузі суспільного надбання, що зберігається в архівах, біблі-
отеках, музеях. Відзначена турбота урядів різних держав та інституцій пам’яті про збереженість та 
вільний доступ до контенту цифрового ресурсу для розвитку науки, освіти та культури, специфіка 
країн у підходах до змісту (контенту) національного ресурсу. 

Ключові слова: цифрова документальна спадщина, збереженість культурної спадщини, націона-
льні стратегії культури. 

 
 
Значення створення електронних ресурсів іс-

торико-культурної спадщини в системі ство-
рення глобального інформаційного простору та 
формування цифрових ресурсів є актуальною 
темою для історичної науки, культурології, низ-
ки дисциплін із соціальних комунікацій та для 
практичної діяльності бібліотек, архівів, музеїв. 

Вивчення досвіду діяльності передових біб-
ліотек світу завжди привертає увагу вітчизня-
них вчених. Деякі автори розглядали проекти 
окремих бібліотек, бібліотечну політику форму-
вання електронних ресурсів у країнах світу, зо-
крема Ф. Стоян (Канада та Австралія), 
Л. Коновал (Індія, Японія, Китай) однак тема у 
запропонованій постановці питання розгляда-
ється вперше. 

Метою статті є з’ясування загального стану 
оцифровування документальної спадщини архі-
вів та бібліотек, а також національних стратегій 
оцифровування культурної спадщини, що пок-
ладено на національні бібліотеки. Національні 
стратегії передбачають оцифровування істори-
ко-культурної спадщини під егідою держави та 
урядів та спеціально реєструються як націона-
льні і охоплюють ресурси як державного, так і 
приватного зберігання (за згодою власників). 

У цій галузі визнаним лідером є Бібліотека 
Конгресу США (далі БК США), де значна увага 
приділена створенню цифрового ресурсу 
«Пам’ять Америки» та цифровим колекціям1. 

Бібліотека Конгресу США є багатофункціо-
нальною, вона виконує усі функції національної 
бібліотеки США і обслуговує Конгрес США, 
одночасно є науково-дослідним підрозділом 
Конгресу. Тому перш за все вона декларує за-
вдання слугувати діяльності Конгресу, як вищо-
го законодавчого органу: у Бібліотеці діє До-

слідницька служба Конгресу (Congressional Re-
search Service) у складі котрої функціонують 
19 відділів, зокрема економічний відділ, відділи 
правничий та політики, довкілля та природних 
ресурсів, закордонних справ і національної обо-
рони тощо, тому там працюють фахівці багатьох 
галузей знання, які працюють виключно на 
Конгрес. 

Основним цифровим проектом Бібліотеки 
Конгресу США, який розпочався у 1995 р., ста-
ла Програма Національної цифрової бібліотеки 
(National Digital Library Program, NDLP)2. Про-
грама передбачала переведення у цифровий фо-
рмат першоджерел, необхідних для вивчення 
історії і культури США і було визначено як 
один із стратегічних пріоритетів місії БК США 
у 1995 р. її директором Дж. Біллінгтоном у його 
статті «Місія та стратегічні пріоритети Бібліо-
теки Конгресу»3. Серед основних проблем реа-
лізації масштабних національних цифрових біб-
ліотечних проектів було визначено: створення 
ресурсів, взаємодія і сумісність (інтероперабе-
льність), інтелектуальна власність, ефективний 
доступ, підтримка цифрового ресурсу. 

Проект NDLP після неодноразової апробації 
різних підходів надання доступу до цифрових 
ресурсів зупинився на колекційному принципі 
формування контенту в межах інформаційного 
ресурсу «Пам’ять Америки», до якого були кон-
вертовані всі записи, створені в процесі вико-
нання різних пілотних цифрових ініціатив. Сьо-
годні «Пам’ять Америки» (American Memory) є 
масштабним ресурсом оцифрованих американ-
ських історичних матеріалів. Складається з по-
над 9 цифрових об’єктів, які документують іс-
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торію і культуру США. Американська пам’ять 
організована в більш ніж 100 тематичних коле-
кцій на основі їх оригінального формату, їх те-
ми або фондоутворювача4. 

Оголошуючи нову стратегію на 2016–2020 рр. 
Бібліотека Конгресу відзначила, що вона затве-
рдила свою керівну роль в рамках системи біб-
ліотек по всій країні і досягла значних успіхів у 
створенні інформаційного ресурсу та цифрових 
колекцій національної пам’яті5, різко збільшила 
придбання книг та інших матеріалів, які були 
створені за межами Сполучених Штатів і пред-
ставлені на сотнях мов. Спільно з цим розши-
ренням колекцій, бібліотека розробила ефекти-
вні нові способи організувати і доступ до цієї 
різноманітної системі знання, особливо в світлі 
підвищеної уваги до актуальних глобальних пи-
тань з боку Конгресу. У «Стратегічному плані» 
було спеціально відзначено, що в двадцять пер-
шому столітті нові технології відкрили еру взає-
мозв’язку, яка характеризується можливостями 
миттєвого зв’язку та обміну інформацією на 
глобальній основі. Це стало стратегічною метою 
БК США. 

Головною установою Канади, яка формує 
цифрові ресурси національного масштабу, є Бі-
бліотека та архіви Канади (Library and Archives 
Canada, LAC)6. Її основними напрямами є оциф-
ровування найбільш цінних національних біблі-
отечних колекцій та вибіркове оцифровування 
окремих документів та створення тематичних 
онлайнових експозицій. LAC започатковано 
проект Надійного цифрового репозитарію (Trus-
ted Digital Repository, TDR), який передбачає ін-
теграцію та цифрове зберігання всіх цифрових 
ресурсів, що мають відношення до збереження 
документальної спадщини Канади, її уряду та 
державних установ, надання широкого доступу 
до накопичених джерел знань. 

Цифрова інформаційна стратегія Канади 
(Canadian Digital Information Strategy), прийня-
та в 2007 р., задекларувала, що цифрова інфор-
мація та мережеві технології є ключовими фак-
торами економічного зростання і соціального 
благополуччя в ХХІ ст. Канада прагнула забез-
печити потреби всіх канадців, приватних осіб, 
учених, дослідників, промисловців, студентів, 
робітників, ґрунтуватися на фундаментальних 
цінностях канадського народу, таких, як білін-
гвізм, мультикультуралізм, відкритість і спра-
ведливість в цифровій сфері. Розроблено скоо-
рдинований стратегічний підхід, який включає 
в себе всіх тих, хто займається створенням, 

збереженням і розповсюдженням цифрової ін-
формації7. 

Результатом здійснення канадської програми 
оцифровування історико-культурних матеріалів 
і документів став портал Canadiana8, де коаліція 
культурних установ і бібліотек представляє дос-
туп до своїх колекцій канадської документаль-
ної спадщини у цифровому форматі. 

Головною установою, що забезпечує форму-
вання національного цифрового фонду істори-
ко-культурної спадщини Австралії, є Націона-
льна бібліотека Австралії (National Library of 
Australia, NLA)9. Цифрові колекції NLA вклю-
чають у себе оцифровані копії історичних авст-
ралійських газет, оцифровані копії усної історії 
та інших аудіо файлів; фотографії, ноти, карти, 
книги та рукописи, які належали різним культу-
рам Австралії. Підсумком реалізації цифрових 
проектів NLA стала пошукова система Trove10, 
яка забезпечує доступ до першоджерел з понад 
1000 бібліотек і культурних установ по всій кра-
їні. NLA для формування цифрового контенту 
встановила контакти з багатьма книгарнями і 
відкрита для обговорення умов співпраці з ін-
шими установами. Книжкові магазини відкрили 
свої бази даних для індексування Trove. 

До проекту національної бібліотеки також 
приєднались архіви та бібліотеки Австралії. За 
основну мету австралійський цифровий проект 
поставив створення фундаментальної частини 
національної дослідницької інфраструктури, на 
основі цифрового доступу до музейних предме-
тів, бібліотечних та архівних документів. У 
2016 р. колекції Trove включали інформацію 
про більш ніж 370 млн. сторінок. Окрему роль 
відіграє Австралійський інститут дослідження 
аборигенів і жителів островів протоки Торреса 
(The Australian Institute of Aboriginal and Torres 
Strait Islander Studies, AIATSIS) 11 , який зібрав 
документальні джерела історії цих народів. 

Європейські країни також проводять актив-
ну політику оцифровування. Короткий узагаль-
нений аналіз основних європейських національ-
них та місцевих проектів було зроблено ЄК,що 
наводяться у звіті «Культурна спадщина: оциф-
ровування, онлайновий доступ та цифрове збе-
реження (2013–2015)»12. 

Оцифрування культурної спадщини у Чехії 
здійснюється у національному реєстрі – Цен-
тральному реєстрі культурної спадщини Чехії, 
який знаходиться у веденні Інституту націона-
льної спадщини. Основними програмами є 
«Державна політика розвитку культури на 
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2015–2020»; «Стратегія оцифровування культу-
рних матеріалів 2013–2020»; «Комплексна стра-
тегія підтримки культури до 2020 року»; «Кон-
цепція розвитку бібліотек на 2011–2015 роки», 
яка включає оцифровування фондів бібліотек. 
Чехія є також ініціатором міжнародного проек-
ту Манускріпторіуму, який також почав фінан-
суватися Міністерством культури Фінляндії 
(http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/). 

Основним документом Естонії є «Націона-
льна стратегія оцифровування культурної спад-
щини на 2011–2016 рр.», прийнята Міністерст-
вом культури. Основними цілями цієї стратегії є: 
забезпечення того, щоб оцифровування стало 
звичайною, щоденною діяльністю в установах 
пам’яті; поліпшення загальнонаціональної ко-
ординації робіт з оцифрування і збереження ци-
фрової культурної спадщини, розвиток послуг. 
У Національній бібліотеці Естонії створено Ци-
фровий архів Digar (http://www.digar.ee/arhiiv). 

Стратегія розвитку цифрових ресурсів куль-
турної спадщини Латвії була затверджена як 
складова частини «Державних керівних прин-
ципів політики в галузі культури на 2014–
2020 рр.» (www.creativelatvia.com/). Ця стратегія 
передбачає заходи щодо забезпечення оцифро-
вування, довгострокового збереження, доступу і 
повторного використання латиської культурної 
спадщини. 

Протягом 2013–2015 рр., процеси оцифрову-
вання культурної спадщини в Литві проводи-
лись відповідно до «Програми оцифровування 
культурної спадщини, збереження та актуаліза-
ції на 2015–2020 рр.», яка включає організацію 
збереження і доступу до латвійського цифрово-
го історико-культурного контенту. 

Багаторічна програма «КУЛЬТУРА+», в ме-
жах якої реалізація «цифровізації» Польщі є од-
ним із пріоритетів і полягає у сприянні розвитку 
масового оцифровування польського культурної 
спадщини та інфраструктури для оцифровуван-
ня і створення мережі лабораторій з оцифрову-
вання, зокрема, в бібліотеках, музеях і держав-
них архівах по всій Польщі. Програма також 
включає підтримку процесів оцифровування і 
спільного використання культурних ресурсів, 
що знаходяться у власності неурядових органі-
зацій, церков, і університетів. 

Уряд Румунії затвердив «Національну стра-
тегію оцифровування для Румунії до 2020 рр.», 
метою якої є забезпечення постачання більше 
750 тис. цифрових об’єктів до Europeana до 
2020 р. Програма включає в себе розробку он-

лайнової платформи для збору і публікації циф-
рових культурних ресурсів та оцифровування 
1 мільйону одиниць культурної спадщини. 

Національна стратегія оцифровування Шве-

ції охоплює період 2012–2015 рр. і передбачає 
фінансування планів оцифровування усіх націо-
нальних установ культурної спадщини.  

Дії окремих секторів культурних установ 
Угорщина (бібліотеки–архіви–музеї) коорди-
нуються провідними національними установами 
(Національна бібліотека ім. Ференца Сечені, 
Угорський національний архів, Угорський наці-
ональний музей). Крім того, в цих установах 
були створені стратегічні документи, що стосу-
ються національної програми оцифровування. 

У Фінляндії основним агрегатором цифрово-
го ресурсу країни є Національна бібліотеки 
Фінляндії, де існує Центр збереженості та оци-
фрування, створений у 1998 р., який за фінансу-
вання Міністерства освіти і культури. Стратегі-
чним об’єктом оцифровування є культурна та 
наукова спадщина, газети, журнали, книги, ру-
кописи та архіви, відеоматеріали. Національна 
бібліотека Фінляндії є частиною Гельсінського 
Університету, вона здійснює національну полі-
тику з оцифровування бібліотечних фондів. 
Стратегічні цілі оцифровування узгоджуються з 
Гельсінським Університетом і Міністерством 
освіти і культури Фінляндії. Національний архів 
має регулярно оновлювану стратегію оцифрову-
вання, архівні фонди і колекції для оцифрову-
вання відбираються відповідно до річного плану. 
Національна рада зі стародавностей координує 
національну програму оцифровування музейних 
фондів. Завданням Національного аудіовізуаль-
ного інституту (Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti, KAVI) є оцифровування художніх фі-
льмів. 

Національний цифровий проект Німеччини 
координується німецькою цифровою бібліоте-
кою (Deutsche Digitale Bibliothek, DDB) 
(https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de), яка 
затверджує «Генеральний план оцифровування». 
Поведений в 2013 р. DDB семінар за участю за-
цікавлених сторін з усіх секторів культури і фе-
деральних земель, підтвердив, що стратегічне 
завдання – більш тісна координація і взаємодія 
між окремими учасниками для досягнення кра-
щого рівня поточних проектів. 

Нідерланди узгодили у 2015 р. спільну між-
відомчу «Національну стратегію цифрового 
спадщини», яка буде координуватись в межах 
міжвідомчої мережі цифрової спадщини (Net-
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werk Digital Erfgoed). www.den.nl/nde). Стратегія 
закріплює ініціативу з оцифровування за куль-
турними та урядовими установами, в рамках ко-
ординації урядом Нідерландів передбачається 
поліпшення умов для масштабування діяльності 
з оцифровування і міжвідомчої співпраці між 
архівами, бібліотеками, музеями, аудіовізуаль-
ними архівами та науковими установами. 

У Бельгії Фламандський архівний інститут 
(Vlaams Instituut voor Archivering, VIAA) 
(https://viaa.be/) оцифровує, зберігає і забезпечує 
доступ до аудіовізуального матеріалу спільно з 
партнерами зі збереження культурної спадщини 
і засобами масової інформації. У 2013 р. для фе-
деральних установ Радою було прийнято поста-
нову щодо організації додаткової інфраструкту-
ри для переведення в цифрову форму і збере-
ження активів, які перебувають у власності різ-
них федеральних наукових установ і Національ-
ного кіноархіву. Схема фінансування має на ме-
ті створити трирівневу інфраструктуру: 1. Оци-
фровування контенту, 2. Цифрового збереження 
та 3. Використання цифрового контенту. 

Бібліотеки Іспанії мають свою стратегію із 
створення національних електронних колекцій 
та проектів, в основному пов’язану із форму-
ванням загальнонаціонального ресурсу 
«Hispana» (www. hispana.mcu.es/), що на цей час 
складається понад 7 млн сканів з 215 репози-
торіїв. Архіви не мають національної стратегії. 
З метою спрямування архівного співробітництва 
організовано портал іспанських архівів «Pares». 
Музеї мають загальний стратегічний план на 
2012–2015 рр., який передбачає оцифровування 
фондів державних музеїв, каталогізацію та на-
дання високоякісного доступу до культурних 
матеріалів. 

Оцифровування в установах культури Данії 
зазвичай вважається невід’ємною частиною ро-
боти із збереження фондів. Цілі та пріоритети 
оцифровування встановлюються в окремих ус-
тановах. За загальнонаціональними результата-
ми оцифровування стежить Данське агентство 
культури. 

Велика Британія, попри велику активність 
британських культурних організації в області 
оцифровування, не має єдиного плану або стра-
тегій для координації та моніторингу оцифрову-
вання культурної спадщини. На інституціональ-
ному рівні, окремі музеї, архіви та бібліотеки 
розробляють політику оцифровування і стратегії, 
характерні для їх колекцій і потреб власної ау-
диторії користувачів. Вони, як правило, фінан-

суються і управляється за рахунок внутрішніх 
резервів. На регіональному рівні, групи органі-
зацій координують деякі аспекти діяльності з 
оцифровування між собою. На національному 
рівні, існує деяка координація оцифровування за 
тематичними принципами. Слід додати, що 
Британська національна бібліотека (колишній 
Британський Музей) першою зробила повний 
електронний каталог своїх фондів та цифрові 
копії свого фондового ресурсу, започаткувала 
одну з перших цифрових бібліотек. Британська 
національна бібліотека сьогодні у своєму стра-
тегічному плані розвитку до 2020 р. декларує 
міжнародний аспект своїх фондів і співпрацю із 
світовими бібліотеками в галузі створення спі-
льних ресурсі та обміну ними для прискорення 
розвитку економіки, науки та культури, працю-
вати з користувачами, щоб продукувати нові 
ідеї з розвитку традиційних та електронних ре-
сурсів і розвивати провідні світові послуги 
(www.bl.uk). 

Австрія має декілька інституцій, що реалі-
зують власні цифрові проекти. Організація оци-
фровування матеріалів федеральних музеїв 
здійснюється Австрійською Федеральною кан-
целярію – Відділ мистецтв і культури (Bundes-
kanzleramt Österreich – Sektion Kunst унд Kultur). 
Основні інститути культурної спадщини, такі як 
Австрійська національна бібліотека (Öster-
reichische Nationalbibliothek) Австрійська медіа-
тека (Österreichische Mediathek), Кіноархів Авс-
трії (Filmarchiv für Österreich), Музей австрійсь-
кого кіно і Інсбруцький університет імені Лео-
польда і Франца (Leopold-Franzens-Universitat 
Innsbruck) мають власні стратегії оцифровуван-
ня своїх колекцій.  

Країни Сходу також активно оцифровують 
свої національні фонди. Стратегічним напрям-
ком Китаю є створення мережі досить розвине-
ної мережі цифрових бібліотек, яка складається 
з декількох цифрових бібліотек: Національна 
цифрова бібліотека Китаю (China National Digi-
tal Library) (режим доступу: http://www.nlc.cn/ 
newen/) впроваджена у 2005 р., Національною 
бібліотекою Китаю, почала оцифровування у 
2000 р., а в 2011 р. презентувала її світу. Крім 
Національної цифрової бібліотеки Китаю до ме-
режі входить Національна наукова цифрова біб-
ліотека Китаю, Китайська академічна бібліотеч-
но-інформаційна система, Цифрова бібліотека 
будується на принципах колекцій. За типами ре-
сурсів весь цифровий контент поділено на: кни-
ги, періодичні видання, газети, дисертації, ста-
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родруки, відеоматеріали, музичні файли, мікро-
форми. 

Національна цифрова бібліотека Японії 
створена та підтримується Національною пар-
ламентською бібліотекою Японії, яка фінансу-
ється урядом (http://dl.ndl.go.jp/). Перші «пілот-
ні» проекти цифрової бібліотеки були розпочаті 
у 1994 р. Повноцінна робота над створенням 
цифрових колекцій розпочалося після 2000 р. 
Під час вибору матеріалу для оцифровування 
орієнтуються, перш за все, на унікальність ви-
дання, його фізичний стан, інформаційний по-
пит на нього. Загальний обсяг цифрового конте-
нту у березні 2016 р. становив 2,5 млн. сторінок. 
Японська національна електронна бібліотека 
сьогодні також переведена у цифровий формат 
й декларує стратегію створення активізації пов-
ного цифрового ресурсу друкованих та рукопи-
сних джерел про Японію, однак і інформацію 
універсального характеру, в тому числі необ-
хідні для розвитку науки цифрові фонди та веб-
сайти уряду: оскільки вона обслуговує парла-
мент, значну увагу приділяє розвитку техноло-
гій доступу до матеріалів посередництвом спів-
праці з Google та іншими партнерами, що про-
водять оцифровування. Співпраця з іншими бі-
бліотеками та культурними установами як у 
Японії, так і закордоном, є одним з факторів 
формування інтегрованого інформаційного про-
стору. НПБЯ прагне зібрати усю національну 
друковану продукцію як на традиційних, так і 
електронних носіях, всі культурні цінності япо-
нського народу, цінні рукописи та образотворчі 
матеріали. 

Електронна бібліотека Індії (http://www.new. 
dli.ernet.in/) розглядається як національна. Ко-
ординатором проекту є Інститут науки Індії, уч-
асть у ньому приймає 21 центр оцифровування 
та наукові інститути. Проект підтримується та 
фінансується Департаментом електроніки та ін-
формаційних технологій, Міністерством зв’язку 
та інформаційних технологій, урядом Індії. Еле-
ктронна бібліотека Індії є цифровою колекцією 
рідкісних книг, зібраних з різних бібліотек в Ін-
дії. Проект DLI розпочався на початку 2000 р. 
Процес оцифровування у Національній бібліо-
теці Індії розпочато у 1998 р. Простий пошук 
передбачений за назвою, автором, роком, темою 
та мовою видання. Однак поки ще там немає ін-
тегрованого пошуку, який дозволив би поєднати 
ці параметри для уточнення пошукового запиту. 
Станом на червень 2016 р. DLI має 537 тис. до-

кументів та 187,656 млн. оцифрованих сторінок. 
Більшість документів (288 тис.) є англомовними. 

Національна бібліотека Ізраїлю (НБІ) спря-
мувала свій стратегічний план, названий «Біблі-
отека XXI століття», на підтримку розвитку 
знань про єврейську цивілізацію та динамічного 
балансу між фізичними і віртуальними просто-
рами13. 

Але концептуальні підходи НБІ до цифрово-
го ресурсу ставлять завдання розвитку концеп-
ції цифрового фонду за напрямами: Юдаїка, Із-
раїль, Іслам і Близький Схід. Ізраїль, який впро-
довж трьох тисячоліть не мав власної держави 
виконує сьогодні завдання концентрації в циф-
ровому вигляді всіх джерел історії та культури 
єврейського народу, які існують в усіх державах 
світу. НБІ задекларувала, що в галузі юдаїки та 
Ізраїлю, бібліотека несе національну відповіда-
льність, і він буде служити в якості куратора 
для майбутніх поколінь, і в якості головного по-
стачальника контенту, який буде включати в се-
бе аудіо і відео матеріали, на додаток до напи-
саного слова. Ця робота покладена на наукових 
експертів які будуть вивчати контент ресурсу, 
проводити пошук джерел, а також проводити 
інвентаризацію приватних і державних колекцій 
в своїх областях. Для підтримки високої якості, 
колекції будуть оцінюватися через регулярні 
проміжки часу і в порівнянні з аналогічними 
колекцій в інших установах. 

Національна бібліотека Ізраїлю як Гібридна 
фізично-цифрова бібліотека XXI століття, що 
інтегрує фізичний простір і кіберпростір, тому 
тепер дасть пріоритетне значення для придбан-
ня усіх джерел єврейської історії в цифрових 
форматах. 

Стратегія передбачає розроблення комплекс-
ної технологічної інфраструктури, розширення 
штату і інтеграція інформаційних технологій 
для створення цифрових колекцій та придбання 
цифрового матеріалу за рахунок розширення 
доступу до колекцій інших установ. Планується 
оцифрування всіх колекцій, незалежно від засо-
бів і форматів а також створення тематичних 
порталів, які групують інформацію з обраної 
теми для конкретної цільової аудиторії та інте-
рактивних інструментів, які дозволяють корис-
тувачам завантажувати контент. 

Зусилля з оцифровування бібліотеки будуть 
зосереджені на предметах юдаїки, Ізраїлю та єв-
рейських писань з метою стати головним поста-
чальником цифрової інформації в цих областях. 
Крім того, бібліотека буде перетворювати мате-
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ріали по ісламу, зокрема рукописів, в цифровий 
формат для того, щоб розширення колекції за 
рахунок перехресного зв’язування для цифро-
вих колекцій організацій-партнерів. 

Бібліотека буде розглядати питання про 
створення спільних робочих відносин з цифро-
вими контент-провайдерами, такими як Google і 
Internet Archive, а також з провідними постача-
льниками технологій, і буде використовувати 
існуючі можливості в індустрії високих техно-
логій Ізраїлю, прийняти і впровадити нові пере-
вірені технології для широкого використання. 
НВІ оголосили себе центральним постачальни-
ком цифрової інформації в галузі юдаїки та Ізра-
їлю у світі і планує створити основу міжнарод-
ної цифрової бібліотеки, щоб поставляти корис-
тувачам онлайнового контенту і послуг в світі. 

Не можна не зазначити, що НБІ спирається 
на різні і досить потужні джерела фінансування: 
кошти Уряду, підтримка фонду Яд Ханадів (фі-
лантропичний фонд, що діє в Ізраїлі від імені 
родини Ротшильдів), а також низки доброчин-
них організацій), університетів. Решта потреб 
бібліотеки, поточних і майбутніх приміщень, 
включаючи технічне обслуговування, утриман-
ня технологічної інфраструктури, операцій і ро-
звитку, фінансуватиметься за рахунок експлуа-
тації Бібліотеки. 

Основу національного цифрового репозито-
рію різних країн складає система стандартів для 
представлення цифрових об’єктів та їхніх мета-
даних, єдині для всіх цифрових ресурсів схови-
ща, та спеціалізований модуль розподіленого 
завантаження цифрових ресурсів через веб-
інтерфейс. Цей ресурс працює на різному про-
грамного забезпеченні, однак, на засадах узго-
джених або єдиних стандартах опису, зберіган-
ня, обміну та доступу. 

В усіх країнах створення національних циф-
рових проектів є необхідною та важливою умо-
вою для збереження культурної та наукової спа-
дщини кожного народу. Слід зазначити, що ко-
жна країна, зокрема європейська, попри участі у 
спільному проекті «Europeana», що об’єднує усі 
європейські країни, обирає свій шлях в стратегі-
ях. Багато країн мають прийняті національні 
стратегії в галузі оцифровування культурної 
спадщини, однак є й такі, де такі стратегії та 
плани носять інституційний або відомчий хара-
ктер і лише частково надають інформацію про 
свої скарби у відкритих міжнародних ресурсах, 
питаються вирішити питання вільного доступу 
до документів «суспільного надбання», на котрі 

не поширюється авторське право. Заможні краї-
ни вже досягли значних успіхів в оцифровуван-
ні спадщини, передусім США, Канада і Австра-
лія, які вже зробили повний ресурс документа-
льної спадщини, що міститься в національних 
бібліотеках та бібліотеках і архівах мережі. 

Спільним у стратегіях оцифровування є оріє-
нтація на розвиток контенту, якісних послуг, 
адаптованих для користувачів всередині та ззо-
вні, реалізацію потенціалу для розвитку культу-
рної творчості, розширення кола читачів шля-
хом полегшення доступу до віртуального прос-
тору. В принципі такі стратегічні завдання став-
лять перед собою усі національні та наукові бі-
бліотеки світу, міжнародні проекти цифрових 
бібліотек, однак питання оцифровування й досі 
тісно пов’язано із можливостями уряду або аг-
регаторів інформації фінансувати цю роботу. 
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Рассматривается общее и отличное в национальных стратегиях развития интегрированных циф-

ровых ресурсов документального наследия в области общественного достояния, хранящегося в ар-
хивах, библиотеках, музеях. Отмечена забота правительств различных государств и институций па-
мяти о сохранности и свободном доступе к контенту цифрового ресурса для развития науки, обра-
зования и культуры, специфика стран в подходах к содержанию (контенту) национального ресурса. 

Ключевые слова: цифровое документальное наследие, сохранность культурного наследия, на-
циональные стратегии культуры. 

 
The author views convergences and divergences in national strategies for the development of integrated 

digital resource of the documentary heritage in the field of public domain, stored in archives, libraries, and 
museums. He highlights the way governments and memory intuitions of various states concern about the 
preservation and free access to the digital resource content for the development of science, education and 
culture, and the specific manner countries approach to the national resource content. 

Key words: digital documentary heritage, preservation of cultural heritage, national culture strategies. 
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СИСТЕМА ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К ДОКУМЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ НАРБ* 

 
В статье рассматривается опыт создания и функционирования Системы открытого доступа к до-

кументам (СОДД) Национального архивного фонда Республики Беларусь. На примере Националь-
ного архива Республики Беларусь (НАРБ) проанализирован процесс наполнения этой электронной 
многоуровневой системы описания архивных объектов и определены дальнейшие задачи государ-
ственных архивов на пути к качественной информатизации. 

Ключевые слова: система открытого доступа к документам (СОДД), научно-справочный аппарат 
(НСА), база данных, каталог. 

 
 
На современном этапе информатизация ар-

хивов должна способствовать расширению до-
ступа (в том числе удаленного, то есть через 
глобальные компьютерные сети) к документной 
информации, появлению дополнительных воз-
можностей научного анализа информационных 
богатств архивов, созданию нового инструмен-
тария архивной эвристики, новых форм издания 
документов и справочников на нетрадиционных 
носителях, интеграции информационных ресур-
сов архивов в мировые глобальные сети. * 

Применение современных средств коммуни-
кации совместно с автоматизацией процессов 
поиска архивной информации позволит в значи-
тельной степени укрепить межотраслевые и 
международные связи. В этой связи систему 
научно-справочного аппарата (СНСА) нельзя 
рассматривать вне всесторонней и глубокой 
связи с вопросами использования архивных до-
кументов, т.к. важнейшими задачами научно-
справочного аппарата (НСА) является расшире-
ние доступа к архивным документам, удовле-
творение современных потребностей общества 
и граждан в ретроспективной информации. 

Традиционно система НСА архива определя-
ется как комплекс взаимосвязанных и взаимо-
дополняемых архивных справочников, баз дан-
ных (далее – БД) о составе и содержании доку-

 
*  Доклад на республиканском семинаре «Об 

эксплуатации Системы открытого доступа к докуме-
нтам Национального архивного фонда Республики 
Беларусь» (СОДД НАФ), который состоялся на базе 
Департамента по архивам и делопроизводству Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь 28 апреля 
2017 г. 

ментов. Это конструкция, в которой информа-
ционная взаимодополняемость реализуется в 
физически разделенных справочниках, содер-
жащих описания архивных документальных 
комплексов разных уровней, а информационные 
взаимосвязи имеют логический характер. В 
электронной системе НСА эти взаимосвязи ма-
териализуются в конкретных внутренних связях 
между различными уровнями и элементами си-
стемы, которые составляют единый информа-
ционный организм. 

В 2012 г. в рамках государственной про-
граммы «Архивы Беларуси» началась реализа-
ция проекта по созданию Системы открытого 
доступа к документам Национального архивно-
го фонда Республики Беларусь (СОДД НАФ). 
Целью проекта являлось создание интернет-
портала, на котором была бы представлена мно-
гоуровневая система описания архивных объек-
тов (фондов, описей, дел, документов) в соот-
ветствии со стандартом ISAD(G). Информаци-
онное наполнение СОДД НАФ осуществлялось 
посредством экспорта информации из «Автома-
тизированной информационной системы госу-
дарственного архива» (АИС архива). 

Национальный архив Республики Беларусь 
(НАРБ) принял участие в опытной эксплуата-
ции программных средств СОДД НАФ. В рам-
ках данной работы были загружены 31 фонд, 
134 описи, 116 046 дел, 4 350 документов. Кро-
ме того, к архивной информации были присо-
единены цифровые объекты: описи №№ 1–3 
фонда № 7 в формате .pdf и цифровые копии 
документов дела № 1990, описи № 3, фонда № 7. 
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В 6 фондах 1 категории (фонды № 6 «ЦИК 
БССР», № 7 «Совет Министров Республики Бе-
ларусь», № 42 «Министерство просвещения 
БССР», № 101 «НК РКИ БССР», № 265 «Совет 
федерации профсоюзов Беларуси» и № 974 
«Министерство культуры Республики Бела-
русь») отредактированы электронные карточки 
и листы фондов, введено 6 245 заголовков дел. 
Проверено наличие доступа ко всем фондам, 
сохраненным в СОДД НАФ. В ходе работы бы-
ло выявлено, что описание от уровня фонда до 
уровня документа представлено в полном объе-
ме и соответствует сведениям, сохраненным в 
АИС архива. Вместе с тем в Департамент по ар-
хивам и делопроизводству Министерства юсти-
ции Республики Беларусь (Департамент) были 
направлены замечания и предложения о необ-
ходимости доработки СОДД НАФ. 

В соответствии с приказом Директора Де-
партамента «О начале эксплуатации СОДД 
НАФ» от 01.08.2016 № 34 государственные ар-
хивы Республики Беларусь приступили к работе 
по ее наполнению. Исходя из полученного опы-
та на сегодняшний день, можно определить ос-
новные черты складывающейся СОДД НАФ и 
НСА государственного архива. 

Ядром и наиболее полной реализацией всех 
информационных ресурсов и функций системы 
НСА архива является электронная система, со-
держащая иерархически организованные дан-
ные на пяти уровнях – фонд, опись в целом (как 
комплекс единиц хранения), единица хранения 
(единица учета), документ, текст (изображение) 
документа. Последний уровень включен в си-
стему НСА потому, что его объекты могут быть 
использованы не только как конечная цель по-
иска, но и как средство поиска, как правило, 
контекстного, а при XML-разметке – и парамет-
рического.  

Первый уровень – уровень фонда, может 
быть представлен госархивами в полном объеме. 
Это связано с тем, что в настоящее время самым 
большим по объему, универсальности и распро-
страненности справочным архивным электрон-
ным ресурсом является БД «Государственный 
фондовый каталог» (ГФК) Департамента. Эта 
БД рассматривается как элемент системы авто-
матизированного централизованного государ-
ственного учета, вместе с тем ряд учетных до-
кументов выполняют, в том числе, и функции 
НСА. 

Система централизованного автоматизиро-
ванного государственного учета имеет трех-

уровневую структуру. Она представлена ПМ 
«Фондовый каталог» и «Учет». Первый уровень 
системы – автоматизированный ГФК, второй – 
областные фондовые каталоги и третий – учет-
ные базы данных всех госархивов, которые 
наполняются при помощи ПМ «Учет». В 2012 г. 
автоматизация БД «ГФК» была завершена в 
полном объеме.  

В НАРБ по состоянию на 01.01.2017 учтено и 
описано 1 244 фонда, 3 434 описи (т.е. 100 % от 
общего объема фондов, хранящихся в архиве). 
Вместе с тем, с 2012 г. в архиве ведется работа 
по уточнению сведений по истории учрежде-
ний-фондообразователей и пересоставлению 
аннотаций на документы фондов. Проведение 
данной работы было вызвано необходимостью 
повысить качество аннотаций в электронных 
карточках и листах фондов, составленных в 
2004–2012 гг. В результате на сегодняшний 
день в НАРБ пересоставлено и отредактировано 
830 ЭКФ (25–30% из них представлены в ГФК 
Департамента повторно (взамен)). 

Второй уровень – уровень описи в целом 
(как комплекса единиц хранения). Данный уро-
вень содержит сведения о крайних датах и со-
ставе документов описи. В СОДД НАФ инфор-
мационное наполнение данного уровня осу-
ществляется с помощью электронных листов 
фондов ПМ «Учет». Работа по повышению их 
информационного уровня осуществляется одно-
временно с уточнением сведений по истории 
учреждений-фондообразователей и пересостав-
лением аннотаций на документы фондов. 

На сегодняшний день в НАРБ активно ведет-
ся работа по информационному наполнению 
СОДД НАФ не только на уровне архивного 
описания фондов и описей, но и на уровне опи-
сания дел и документов, которые формируются 
с помощью ПМ «НСА». 

Уровень единицы хранения (дела) содержит 
информацию о составе документов в деле и 
представляет собой совокупность заголовков 
дел в описи.  

В 2015 г. архив приступил к созданию опи-
сей в электронном виде не только по средствам 
набора в текстовом редакторе Microsoft Word, 
но и с помощью сервисной функции «Фонды, 
описи, дела, документы» (ФОДД) ПМ НСА». За 
период 2013–2016 гг. было введено 34 184 заго-
ловков дел (17 описей в полном объеме) и 4 011 
заголовков дел для вновь созданных электрон-
ных карточек систематического и именного ка-
талогов. В результате по состоянию на 
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01.01.2017 в ПМ «НСА» внесено 38 195 записей, 
что составляет только 4% от общего объема*. 
Заголовки дел, вводимые с помощью ПМ 
«НСА», отображаются не только в СОДД НАФ 
(аннотация на уровне документа), но и в про-
граммных модулях «Обеспечение сохранности» 
и «Личные фонды» при создании электронной 
карточки дела.  

Целенаправленное и плановое создание базы 
данных электронных описей в архиве ведется с 
2006 г. До этого момента набор описей в тек-
стовом редакторе Microsoft Word в отделе ИПС 
осуществлялся при проведении усовершенство-
вания и переработки описей фондов и по мере 
возникновения необходимости в улучшении их 
физического состояния. Планомерно к созда-
нию описей в электронном виде архив присту-
пил только в 2012 г. В результате по состоянию 
на 01.01.2017 в НАРБ насчитывается 1 247 опи-
сей в электронном виде в количестве 370 030 
заголовков дел (34 %). Затраты времени на ска-
нирование описей существенно меньше, чем на 
ввод их в текстовой форме. Вместе с тем, пере-
вод описей на бумажном носителе в электрон-
ный вид имеет стратегической целью формиро-
вание полномасштабной СОДД НАФ, предпола-
гающий, в том числе, и описание состава доку-
ментов на уровне дела.  

ПМ «НСА» предоставляет возможность вво-
да заголовков дел и их конвертацию в тексто-
вый формат, однако полученный массив запи-
сей описью не является, так как в нем отсут-
ствуют такие обязательные составляющие, как 
титульный лист, оглавление, историко-архивная 
справка, итоговая запись, указатели, перевод-
ные таблицы. В этой связи, считаем, что недо-
стающие элементы описи (титульный лист, пре-
дисловие, историко-архивная справка, итоговая 
запись, переводные таблицы) целесообразно пе-
реводить в электронный вид оцифровыванием 
или компьютерным набором, которые будут ин-
тегрированы к соответствующей описи в СОДД 
НАФ отдельными файлами. 

Таким образом, первые три уровня содержат 
исчерпывающие перечни соответствующих 
объектов описания, имеющихся в архиве. Уров-
ни же документа и его текста могут заполняться 
по мере создания электронного контента в ходе 
проведения тематической разработки, подго-
товки тематических перечней, документальных 
публикаций и т.д. 

 
* На 01.01.2017 в НАРБ числится 1 106 982 дела. 

Наполнение уровня документа является 
наиболее трудоемким процессом, т.к. полно-
стью зависит от состояния и ведения электрон-
ных каталогов, создаваемых с помощью ПМ 
«НСА». 

В отличии от ПМ «Учет» апробация данного 
программного модуля началась только в конце 
2010 г., когда архив приступил к наполнению 
одной из его функций – «Именной каталог» пу-
тем ввода уже имеющихся каталожных карто-
чек. В ходе работы выяснилось, что значитель-
ное их количество не отвечало современным 
требованиям. В большей мере это относилось к 
каталожным карточкам, составленным в ранний 
период работниками с разным уровнем подго-
товки и опытом работы, когда на тематический 
учет брались документы без соблюдения требо-
ваний к их отбору и описанию (не всегда запол-
нялись графы «место события», «дата события», 
«подлинность или копийность документа»). В 
каталоге также имелись карточки со старыми 
шифрами (составленные до проведения перера-
ботки описей фондов), часть карточек требовало 
улучшения физического состояния. В результа-
те было признано необходимым одновременно с 
созданием электронного именного каталога 
провести усовершенствование традиционного 
каталога и ранее введенных электронных карто-
чек. 

В 2012 г. НАРБ приступил к организации ра-
боты по применению Единого классификатора 
документной информации Национального ар-
хивного фонда Республики Беларусь (далее – 
ЕКДИ НАФ) в систематических каталогах, со-
здаваемых с помощью программного модуля 
(далее – ПМ) «НСА» в режиме опытной эксплу-
атации. В результате объектами индексирования 
стали каталожные карточки с информацией по 
темам «Культурно-просветительная работа» и 
«Народное образование».  

Плановое внедрение ЕКДИ НАФ в практику 
работы архива ведется с 2013 г. путем переин-
дексации уже имеющихся тематических карто-
чек. Вместе с тем, с 2015 г. создание электрон-
ного систематического каталога носит смешан-
ный характер, так как одновременно с вводом 
информации с каталожных карточек, созданных 
до введения в эксплуатацию ПМ «НСА», про-
водится тематическая разработка фонда № 7 
«Совет Министров Республики Беларусь». В ре-
зультате в НАРБ внедрены и используются два 
вида электронных каталогов – систематический 
и именной. Степень их наполнения на 01.01.2017 
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составляет: систематический – 17 228 карточек; 
именной – 9 1931. 

Таким образом, на сегодняшний день СОДД 
НАФ является высокоэффективной информаци-
онной системой поиска вторичной документной 
информации в госархивах. Эта система содер-
жит иерархически организованные данные на 
четырех уровнях – фонд, опись в целом (как 
комплекс единиц хранения), единица хранения 
(дело) и документ. Каждый из этих уровней со-
держат исчерпывающие перечни соответству-
ющих объектов описания, имеющихся в архиве. 

Вместе с тем, СОДД НАФ включает в себя 
только основные элементы СНСА – описи, ка-
талоги, путеводители2, в то время как научно-
справочный аппарат к документам государ-
ственных архивов значительно шире и может 
быть представлен вспомогательными справоч-
ными картотеками и автоматизированными ба-
зами данных. Так, в НАРБ имеется 15 справоч-
ных картотек, насчитывающих свыше 1 милли-
она карточек, и 9 автоматизированных баз дан-
ных3. Как правило, это несложные по структуре 
локальные базы данных, содержащие полезный 
информационный ресурс. Поэтому на сегодня-
шний день считаем более целесообразным од-
новременно обеспечивать работу по информа-
ционному наполнению СОДД НАФ и созданию, 
и ведению локальных БД.  

На современном этапе основной задачей гос-
ударственных архивов должна стать перестрой-
ка работы по созданию описей в электронном 
виде в пользу наполнения базы данных АИС ар-
хива заголовками дел, документов, которые бу-
дут конвертированы в базу данных СОДД НАФ 
и в будущем составят значимый информацион-
ный массив для операций поиска. Другие спо-
собы перевода описей в электронный вид 
(оцифровывание, набор в текстовых редакторах 
и др.) следует рассматривать как вспомогатель-
ные или временные меры, предполагая в пер-
спективе ввод всех заголовков в базу данных 
АИС архива. 

Предоставление многопользовательского до-
ступа к ретроспективной информации значи-
тельно повышает требования к качеству инфор-
мации, выставляемой в глобальной сети Интер-
нет. Поэтому обязательным видом работы дол-
жен стать не только ввод, но и последующая 
проверка введенной информации. Наиболее 
действенным методом выявления и исправления 
ошибок является вычитка текста. Данная проце-
дура трудоемка и требует привлечения ответ-
ственных работников. Поэтому проверка ин-
формации, введенной в базу данных АИС архи-
ва, должна стать отдельным, постоянно осу-
ществляемым мероприятием, планируемым как 
самостоятельный вид работы. 

Для поддержания СОДД НАФ в актуальном 
состоянии, госархивам необходимо предпри-
нять ряд организационных мероприятий, обес-
печивающих взаимодействие структурных под-
разделений внутри архива и определяющих от-
ветственных лиц. 

Очевиден и путь дальнейшего развития си-
стемы НСА НАФ РБ. Нет никаких технических 
или технологических препятствий к объедине-
нию электронных систем разных архивов в еди-
ную систему. Необходимо, конечно, при этом 
соблюдение единой методики построения и за-
полнения объединяемых систем, единых элек-
тронных форматов описаний архивных доку-
ментов и использование единых или совмести-
мых классификационных схем (для каталогов, 
подготовки межархивных справочников и т.д.). 

 
 
 
1 72% от общего объема карточек традиционного ка-

талога. 
2  Сведения, формируемые с помощью ПМ «Учет» 

можно считать аналогом путеводителя. 
3  Только одна из них «Белорусские деревни, уни-

чтоженные в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1944 гг.» выставлена в свободном доступе в сети 
Интернет. 

 
 
У статті розглядається досвід створення та функціонування Системи відкритого доступу до до-

кументів (СВДД) Національного архівного фонду Республіки Білорусь. На прикладі Національного 
архіву Республіки Білорусь (НАРБ) проаналізовано процес наповнення цієї електронної багаторів-
невої системи опису архівних об’єктів та визначено подальші завдання державних архівів на шляху 
до якісної інформатизації. 

Ключові слова: система відкритого доступу до документів (СВДД), науково-довідковий апарат 
(НДА), база даних, каталог. 
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The article considers the experience in creating and functioning of the open access documents system at 
the National Archival Holdings of the Republic of Belarus. The author on the example of the NAHRB ana-
lyzes the process of filling the electronic multi-level system of archival objects description and defines fur-
ther tasks of the state archives on the way to qualitative informatization. 

Key words: the open access documents system, scientific reference apparatus, database, catalogue. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ  
БЕЛОРУССКИХ АРХИВОВ В 1920–1930-е гг.* 

 
В статье рассматриваются особенности функционирования архивов БССР в 1920–1930-е гг. в 

сфере реализации ими информационной функции. 
Ключевые слова: Центральный государственный архив БССР, информационная функция архивов. 
 
 
Одной из важнейших функций архивов, 

начиная* с их возникновения, является инфор-
мационная, суть которой состоит в обеспечении 
человека, общества, государства необходимой 
им ретроспективной информацией, заключен-
ной в сохраняемых архивами документах. До-
кладчик сознательно отошел от традиционно 
присутствовавшей в ранее действовавших нор-
мативных правовых актах, прошлой учебной и 
научной литературе по архивоведению и архив-
ному делу последовательности в перечислении 
пользователей информацией, выдвинув на пер-
вое место личность, а не государство. Именно 
человеку должен быть отдан приоритет при вы-
боре основного потребителя архивной инфор-
мации, идет ли речь о подготовке исторических 
исследований, чему посвящен настоящий круг-
лый стол, либо затрагиваются иные вопросы, 
лежащие в социальной, правовой, имуществен-
ной сферах. Сегодня это положение стало свое-
го рода аксиомой, не требующей доказательств. 
Однако, так было не всегда. И с учетом данного 
обстоятельства нам показалось важным обра-
титься к периоду становления системы архив-
ных учреждений, включая и юбиляра, соста-
вивших отрасль деятельности, охватывающую 
вопросы организации документов в архивах и 
работы архивных организаций, именуемую ар-
хивным делом1. 

Информационная функция архивов не может 
быть рассмотрена вне контекста ведущихся в 
1918–1920-е гг. дискуссий о их взаимоотноше-

 
* В основе настоящей статьи доклад автора на круг-

лом столе «Архивы как информационная основа исто-
рических исследований (к 90-летию Национального ар-
хива Республики Беларусь)», состоявшемся 24 мая 
2017 г. 

 В ныне действующих Правилах работы государ-
ственных архивов Республики Беларусь (Мн., 2006) на 
первое место уже поставлены интересы граждан, а за-
тем общества и государства (п. 2.; с. 5). 

ниях с библиотеками и музеями, с одной сторо-
ны, и начавшейся их политизацией с приходом 
в 1921 г. к руководству Главархивом России 
М. Покровского, с другой. 

Как известно, созданный в июне 1918 г. ор-
ган по управлению Единым государственным 
архивным фондом – Главное управление архив-
ным делом – по настоянию его руководителя, 
видного ученого марксиста, государственного 
деятеля Д. Гольдендаха (Рязанова) (1870–1938), 
представлявшего, по мнению знавших его «ред-
кий среди большевиков тип широко образован-
ного человека, считавшегося с мнением дру-
гих»***, был включен в систему Наркомата про-
свещения. Последнему были подчинены также 
библиотеки и музеи, информационная деятель-
ность которых (особенно первых) всегда носила 
широкий характер. Важно подчеркнуть, что 
вначале даже предполагалось создаваемому ор-
гану подчинить не только архивные, но и биб-
лиотечные учреждения. Правда, наиболее даль-
новидные архивисты сразу же поняли ошибоч-
ность такого решения и с научной, и с практи-
чески-организационной точек зрения, ибо в ос-
нове архивного и библиотечного дела лежат 
«информационные массивы разного происхож-
дения и свойства, разные презумпции комплек-
тования, классификации и организации исполь-
зования»2. 

Таким образом, ведомственная подчинен-
ность архивов Наркомпросу как бы автоматиче-
ски обеспечивала их публичность, доступность 
до хранившейся в них информации, способствуя 
тем самым реализации одной из их важнейших 
функций – информационной.  

 
*** Благодаря политическому такту, Д. Рязанову уда-

лось найти общий язык с не скрывавшим своих монар-
хических убеждений, выдающимся русским историком 
академиком С. Платоновым, ставшим его заместителем 
по ГУАД. 

© Михаил Шумейко, 2017 
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С отстранением в конце 1920 г. Д. Рязанова 
от руководства архивным ведомством России и 
замещением его должности коллегией во главе с 
М. Покровским, сразу же заявившим, что от-
ныне перед старыми специалистами дверь ЧК 
должна быть гостеприимно открыта, начинается 
новый этап в истории архивного строительства, 
для которого характерны политизация архивов 
и обусловленная ею закрытость последних. В 
конце 1921 г. Главархив России будет передан 
из ведения Наркомпроса в подчинение ВЦИК; 
примерно тогда же произойдет и переподчине-
ние созданного осенью 1920 г. при Наркомпросе 
России Истпарта (он будет передан в ведение 
ЦК РКП(б) на правах его отдела). Разумеется, 
аналогичные процессы происходят и за преде-
лами России, включая и провозглашенную в ян-
варе 1919 г. Белорусскую ССР. 

1929 г. стал «годом великого перелома» не 
только в промышленности и сельском хозяйстве, 
но и в архивном деле. Именно в этом году орга-
нами госбезопасности было сфабриковано так 
называемое «дело академика С. Платонова» (ва-
риации названий «дело историков», «дело архи-
вистов»), которое послужило сигналом для уста-
новления тотального контроля за содержавшейся 
в архивных документах информацией путем взя-
тия на учет архивным ведомством находившихся 
вне государственных архивов фондов и коллек-
ций, ограничения доступа до многих собраний, 
хранившихся в государственных и ведомствен-
ных архивных учреждениях и т.п. 

Письмо И. Сталина в редакцию журнала 
«Пролетарская революция» 1931 г. послужило 
своего рода идеологическим обоснованием 
необходимости ограничения доступа до хра-
нившейся в архивах ретроспективной информа-
ции. С учетом этих обстоятельств становятся 
понятными причины неуспеха предпринимав-
шихся в 1930-е гг. государственными архивами 
Беларуси попыток создания различного рода 
архивных справочников, путеводителей по ар-
хивам, издания архивного ежеквартальника, 
публикаций обзоров архивных фондов, описей и 
т.п., о чем будет идти речь далее. 

Если же говорить о «наркомпросовском пе-
риоде» в истории архивного дела Беларуси, то 
он по известным причинам, обусловленным 
прежде всего особенностями национально-
государственного строительства республики в 
первые пять лет ее существования, просматри-
вается достаточно «туманно». В отошедших к 
РСФСР Витебской и Могилевской губерниях 

архивная работа в 1919–1924 гг. велась так же, 
как и в других собственно российских губерни-
ях: в соответствии с декретом СНК РСФСР «О 
губернских архивных фондах (Положение)» от 
31 марта 1919 г. 

С учетом выше указанных особенностей гос-
ударственного строительства того периода Гла-
вархив РСФСР пытался участвовать в создании 
сети архивных учреждений БССР. Такой вывод 
можно сделать из решения его коллегии, приня-
того через четыре месяца после провозглашения 
Белорусской ССР, в мае 1919 г. В нем, в частно-
сти, говорилось: «Просить заслуженного про-
фессора, члена Академии наук Ефима Федоро-
вича Карского, Минск, Веселая ул., 26, принять 
на себя труд быть уполномоченным [Главархива 
РСФСР – М. Ш.] по Минской губ., сообщив ему 
для сведения инструкции и циркуляры уполно-
моченного, с просьбой о согласии уведомить 
Главархив по телефону»3. 

Через пять месяцев после второго провоз-
глашения независимости Белорусской ССР, 
24 декабря 1920 г., бывший главным инспекто-
ром Главархива РСФСР В. Пичета, который ле-
том следующего года станет ректором БГУ, ко-
мандируется российским архивным руковод-
ством в Минск для организации там Губернско-
го архивного фонда4. 

С созданием осенью 1922 г. республиканско-
го Центрархива и утверждением 12 сентября 
1922 г. Положения о Центральном архиве ССРБ 
белорусско-российские архивные отношения 
будут законодательно закреплены в последнем. 
В нем, в духе российского декрета от 1 июня 
1918 г. «О реорганизации и централизации ар-
хивного дела в РСФСР» говорилось: «Все архи-
вы правительственных учреждений Белоруссии 
как ведомственные учреждения и всякого рода 
актохранилища ликвидируются и хранящиеся в 
них дела и документы образуют единый Госу-
дарственный архивный фонд Белоруссии в лице 
Центрального архива Белоруссии, состоящего в 
административно-хозяйственном отношении в 
непосредственном ведении ЦИК Белоруссии. 

В порядке научной работы Центрархив под-
чиняется распоряжениям Инспекции научных 
учреждений НКПБ, в порядке технического 
управления архивами руководствуется инструк-
циями и указаниями Главного управления Цен-
трархива при ВЦИК РСФСР [выделено мною – 
М. Ш.], с которым Центрархив Белоруссии по 
указанным техническим вопросам может сно-
ситься непосредственно»5. 



 

І. Архівна справа: історія та сучасність 

72 

Являвшиеся уполномоченными Главархива 
по Витебской и Могилевской губерниях Б. Бреж-
го и Д. Довгялло вплоть до возвращения этих гу-
берний в состав Беларуси весной 1924 г. прини-
мали активное участие в научной архивной жиз-
ни России, проецируя впоследствии те или иные 
положения, обсуждавшиеся на архивных конфе-
ренциях и съездах, делегатами которых они были, 
на белорусские реалии. В частности, представля-
ет интерес участие Д. Довгялло в работе 1-
й Всероссийской конференции архивных деяте-
лей, проходившей 29 сентября – 3 октября 1921 г. 
в Москве. Некоторые из обсуждавшихся на ней 
вопросов с подачи Д. Довгялло будут впослед-
ствии рассмотрены на Первой всебелорусской 
конференции архивных работников (май 1924 г.), 
Втором совещании архивных работников (де-
кабрь 1927 г.), найдут отражение в его докладах 
и статьях.  

Дело в том, что на российской архивной 
конференции наряду с носившими официально-
официозный характер выступлениями 
М. Покровского, зав. научно-теоретическим от-
делом Главархива В. Пичеты, сугубо научным 
докладом академика М. Богословского и др. 
прозвучал и «диссидентский» по оценкам со-
временных российских историков-архивистов 6 
доклад зав. научно-теоретическим отделом Пет-
роградского отделения Главархива 
И. Маяковского «Архив, библиотека и музей», 
вызвавший оживленную дискуссию среди 
участников конференции. 

Что же всполошило «коммунизированное» 
руководство Главархива в лице М. Покровского 
и его команды? На наш взгляд, как раз-таки со-
державшиеся в докладе И. Маяковского пред-
ложения об обеспечении публичности, доступ-
ности до информации, заключенной в докумен-
тах архивов. А это, по его мнению, было воз-
можно при установлении (или сохранении) су-
ществовавших генетических связей между вы-
делившимися в отдельную отрасль архивами с 
библиотеками и музеями, оставшимися в веде-
нии советского наркомпроса (прежнего мини-
стерства народного просвещения). 

По мнению докладчика деятельность этих 
трех родственных институций должна быть со-
гласована через образование междуведомствен-
ного совещания представителей архивов, биб-
лиотек и музеев, «создание высшего правомоч-
ного органа, объединяющего деятельность ар-
хивов, библиотек и музеев в отдельное самосто-
ятельное ведомство»7. Данное предложение, как 

нетрудно установить, повторяло разрабатывае-
мый еще при Д. Рязанове проект «Положения о 
Главном управлении архивным и научно-
книжным делом», который, как выше уже отме-
чалось, был отклонен летом 1918 г. С точки 
зрения нового, «коммунистического» руковод-
ства Главархива, данная идея не могла не оце-
ниваться как своего рода рецидив действий 
«буржуазных» губернских ученых архивных 
комиссий, Союза (Общества) российских ар-
хивных деятелей, однозначно негативно вос-
принимавшихся М. Покровским и Ко. И тем не 
менее, так же, как и на архивной конференции 
1921 г., на 1-м съезде архивных деятелей 
РСФСР (март 1925 г.) И. Маяковский вновь по-
вторяет изложение своих взглядов в докладе «О 
взаимоотношениях между архивами, библиоте-
ками и музеями»8, оформленном затем в виде 
статьи «Архив, библиотека и музей»9. Архивное, 
библиотечное и музейное дело ученый призы-
вал рассматривать как три составные части 
«наших культурных начинаний»; хотя при этом 
он понимал невозможность полного устранения 
«ведомственных трений» между заинтересован-
ными учреждениями. 

Лейтмотивом статьи И. Маяковского являет-
ся утверждение об общей цели архивов и биб-
лиотек, призванных сохранять письменные ма-
териалы в таком виде и в таких условиях, чтобы 
они «целесообразно функционировали». С дру-
гой стороны, он считал, что по своей цели музей 
ближе к архиву, нежели к библиотеке. «Если 
архив имеет своей целью хранение письменных 
первоисточников и их функционирование…то в 
музеях…собраны подлинные отражения жизни, 
т.е. те же первоисточники, но только веще-
ственного характера»10. Отсюда следовало, что 
«архивы, библиотеки и музеи должны спасать и 
собирать все исторические ценности… но не 
смешивать их спасение и собирание с распреде-
лением, которое должно производиться на ос-
новании только функционального разграниче-
ния этих учреждений»11. 

Призывая к сотрудничеству в центре органа 
по управлению архивным делом с Главнаукой, 
Академией наук, библиотеками, музеями, 
И. Маяковский полагал, что на местах краевед-
ческие организации должны взять на себя часть 
работы по разбору и приведению в порядок ар-
хивных материалов, «чтобы они не лежали в ар-
хивах мертвым грузом, что до сих пор случается 
сплошь и рядом»12. Им была даже подготовлена 
и опубликована на этот счет специальная статья 
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«Об архивах, как одной из областей краеведче-
ской работы» 13 , квалифицировавшаяся совет-
ским архивным руководством как «противодей-
ствие ленинскому декрету о реорганизации и 
централизации архивного дела» и сыгравшая 
впоследствии роковую роль в научной судьбе 
ученого14. 

К сожалению чрезмерная политизация архи-
вов, насаждаемая руководством Центрархива 
России (а с 1929 г. и ЦАУ СССР) в лице 
М. Покровского, вела ко все большей их 
обособленности от библиотек и музеев, сниже-
нию и даже частичной утрате важнейших их 
функций – научно-информационной, источни-
ковой и др. В условиях формирования команд-
но-административной системы управления ар-
хивы превращались в закрытые или полузакры-
тые учреждения, призванные в первую очередь 
обслуживать запросы этой самой системы. Ин-
спирированное в конце 1929 г. выше упоми-
навшееся «дело академика С. Платонова» имело 
своей целью не только сломить непокорную 
Академию наук, но и изъять из не архивных 
учреждений (рукописных отделов библиотек, 
отделов письменных источников музеев и др.) 
или взять на учет хранившиеся там важные в 
политическом отношении документы, которые 
по мнению историков-конформистов припряты-
вались от советской власти и сберегались «для 
ожидаемого ими монархического хозяина Рос-
сии» 15 . «Архивной истории» 1929 г. предше-
ствовало принятие инициированных М. По-
кровским декретов СНК и ВЦИК «О сосредото-
чении в Центральном архиве РСФСР находя-
щихся в ведении учреждений и должностных 
лиц РСФСР архивов активных деятелей контр-
революции, а также лиц, эмигрировавших за 
пределы республики за время с 1917 г.» от 
2 августа 1923 г. и «О сосредоточении в Цен-
трархиве РСФСР архивов семьи Романовых» от 
2 сентября 1923 г.16. 

Разумеется, в Беларуси эти документы были 
сразу же продублированы. 11 февраля 1924 г. 
Совнарком республики принял постановление 
«Об обязательной сдаче в Центрархив БССР ар-
хивов и архивных материалов лиц бывшей цар-
ской фамилии, активных деятелей контррево-

 
 Об этом свидетельствуют названия докладов, с ко-

торыми М. Покровский выступал перед слушателями 
архивных курсов, участниками съездов архивных дея-
телей РСФСР «Политическое значение архивов», «Ар-
хивное дело в рабоче-крестьянском государстве», 
«Классовая борьба и идеологический фронт» и т.п. 

люции и т.д.»17. В нем со ссылкой на имевшие 
место случаи «сокрытия или похищения доку-
ментов, изобличающих злоупотребления над 
трудящимися БССР со стороны бывших рус-
ских царей, их слуг и сторонников, а также раз-
ных буржуазных и контрреволюционных вла-
стей, партий и организаций» предписывалось 
государственным учреждениям сдать в Цен-
тральный государственный архив БССР подоб-
ные материалы. Что касается частных организа-
ций и граждан, то они обязывались в двухне-
дельный срок заявить о наличии у них подоб-
ных материалов с тем, чтобы затем не позже 
чем через два месяца также сдать материалы в 
канцелярию Центрархива. Лица, виновные в не-
исполнении постановления, подлежали привле-
чению к уголовной ответственности по ст. 102-й 
Уголовного кодекса. 

В конце 1929 г. начинается массовая акция 
по проверке Центральным архивным управле-
нием Беларуси хранившихся в библиотеках и 
музеях, а также ведомственных архивах руко-
писных собраний с целью если не передачи их в 
архивные учреждения, то взятия на учет и под 
контроль. Так, по требованию архивного управ-
ления 19 декабря 1929 г. была получена из Бе-
лорусской академии наук опись дел предше-
ственника академии – Института белорусской 
культуры (Инбелкульта) 18 . Получение ЦАУ 
БССР подобных сведений имело место и из дру-
гих учреждений системы Наркомпроса респуб-
лики. 

9 декабря 1929 г. приказом руководителя 
Наркомпроса республики (sic! – М.Ш.) «у мэтах 
разьмяркаваньня функцый паміж Цэнтрархівам, 
Дзяржаўнай бібліятэкай і музеямі» под предсе-
дательством заведующего ЦАУ БССР А. Иодко, 
в апреле этого года в порядке «партийной моби-
лизации» сменившего ранее занимавшего этот 
пост Д. Жилуновича, была создана комиссия в 
составе директора Госбиблиотеки БССР 
И. Симановского и научного сотрудника Бело-
русского государственного музея А. Бурдейко 
(директор музея В. Ластовский к этому времени 
фактически был отстранен от руководства) с 
участием представителя Музея революции 
БССР19. Ей поручалось пересмотреть архивные, 
библиотечные и музейные фонды с целью рас-
пределения их по соответствующим учреждени-
ям. При этом обращалось внимание на то, что 
«архіўныя матэрыялы павінны быць 
перададзены бібліятэкамі і музеямі Цэнтрархіву, 
а экспазіцыйна-архіўныя музейныя і 
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бібліятэчныя фонды павінны заставацца у 
музеях і бібліятэках пры згодзе на гэта 
Цэнтрархіву і пры умове ўзяцця іх на вучот»20. 
Комиссия должна была завершить работу до 
10 января 1930 г., представив «свае меркаваньні 
ў Галоўнавуку на зацьверджаньне». 

В результате на состоявшемся 22 декабря 
1929 г. заседании комиссии было принято По-
ложение о распределении функций между орга-
нами ЦАУ, Белгосбиблиотекой и белорусскими 
государственными музеями и распределении 
между ними архивных, библиотечных и музей-
ных материалов. Оно состояло из трех разделов, 
определявших объекты комплектования соот-
ветствующих трех институций.  

Опираясь на выше упоминавшееся постанов-
ление СНК БССР«Об обязательной сдаче в 
Центрархив БССР архивов и архивных материа-
лов лиц бывшей царской фамилии, активных 
деятелей контрреволюции и т.д.» от 11 февраля 
1924 г., а также положения о ЕГАФ БССР и 
ЦАУ БССР, утвержденные соответственно 
8 мая 1927 г. и 8 декабря 1927 г., Положение 
1929 г. обязывало все библиотеки, музеи, науч-
ные и другие учреждения, подчиненные Нар-
компросу, сдать органам Центрархива все, хра-
нившиеся у них архивные материалы и отдель-
ные документы, независимо от того, каким об-
разом они туда поступили. Материалы, необхо-
димые для текущей научно-исследовательской и 
экспозиционной работы музейных и библиотеч-
ных учреждений могли быть оставлены в по-
следних.  

С другой стороны, передаче в Госбиблиотеку 
республики подлежали наряду с книжными со-
браниями, ликвидированными библиотеками, 
складами печатных изданий и поступившие в 
архивы книжные собрания или библиотеки 
учреждений, чьи архивные фонды были переда-
ны туда в свое время. Объектами комплектова-
ния Госбиблиотеки республики являлись и 
«Старадрукаваныя кнігі, а таксама рукапісны 
матарыял, які мае кніжную апрацоўку і 
афармленьне, г. зн. індывідуальныя творы 
пісьменства ті навукі і навогул матарыял 
апрацаваны для грамадскага карыстання ў тым 
ліку жыцьцяпісы, апрача летапісаў, хронік, 
стаўбцоў, інвентароў і т.п.»21. 

 
 По протоколам заседаний этой комиссии видно, 

что предназначавшийся для выполнения функций по-
литцензора представитель Музея революции не участ-
вовал в работе комиссии. 

Важным, на наш взгляд, представлялось 
принятое дополнение к Положению, своего рода 
«манифест о сотрудничестве» между архивны-
ми, библиотечными и музейными учреждения-
ми. Последние брали на себя обязательства на 
основе взаимопомощи наладить дальнейшее 
выявление, собирание и обработку соответ-
ствующих материалов путем организации и 
проведения совместных экспедиций и команди-
ровок, взаимной информации о возможных ис-
точниках пополнения соответствующими мате-
риалами тех или иных учреждений. Не был за-
быт и один из основополагающих принципов – 
недробимости архивных(музейных, библиотеч-
ных) фондов: «У выпадку, калі у тую ці іншую 
установу трапіць хаця б па прыналежнасьці 
частка матарыялаў, якая разьбівае цельнасьць 
калекцыі, якая знаходзіцца ў другой установе, 
гэта частка павінна быць перададзена у мейсца 
захоўваньня асноўнай калекцыі згодна вызнача-
най у палажэньні спэцыалізацыі»22. 

Библиотека брала на себя обязательства по 
оказанию помощи архивам и музеям в комплек-
товании их библиотек путем передачи в них 
дублетных экземпляров, остатков «обязатель-
ных экземпляров» и т.д. 

К сожалению, в значительной части этот 
«манифест о сотрудничестве» между архивны-
ми, библиотечными и музейными учреждения-
ми так и остался своего рода «декларацией о 
намерениях» и не более того. 

Возвращаясь к первым шагам в истории ар-
хивного строительства в Беларуси, отметим, что 
вопросы реализации архивами информационной 
функции поднимались уже на Первой всебело-
русской конференции архивных работников в 
мае 1924 г. Они затрагивались в докладах ин-
спектора Наркомата РКИ Я. Ракова Делопроиз-
водство и текущие архивы в наркоматах и 
учреждениях Беларуси и способы их улучшения 
по программе НОТ», исполнявшего обязанности 
заведующего Могилевского губернского архива 
Д. Довгялло «Составление архивных описей», 
бывшего зав. Витебским губернским архивом 
Б. Брежго «Сдача, прием, размещение и хране-
ние архивных материалов в Белоруссии». 

Характер дискуссий по всем трем докладам 
свидетельствует, что наших предшественников 
90 лет тому назад, как и нас сегодня, волновали 
прежде всего вопросы уровня описания инфор-
мации, заключенной в документах как на этапе 
их оперативного функционирования, так и, 
пользуясь терминологией нашего российского 



 

І. Архівна справа: історія та сучасність 

75 

коллеги, в «состоянии покоя». Сторонник кар-
точной системы регистрации и учета докумен-
тов в текущем делопроизводстве Я. Раков пола-
гал, что применяемая исключительно в библио-
течной сфере система может быть использована 
и в архивном деле. По его мнению, «Прымя-
неньне гэтай сістэмы ўнясе ў архіўную справу 
парадак і стройнасьць і значна скароціць працу 
па адбору і сарціроўцы»23. 

Допуская возможность применения карточ-
ной системы описания, Д. Довгялло полагал це-
лесообразным делать это лишь на уровне фонда, 
предлагая одновременно «чтобы в описях мы 
тронулись с прежде установленных описей, ко-
торые нас запутывали»24. Позицию Д. Довгялло 
разделял и зав. архивом Витебского высшего 
педагогического института, известный краевед 
В. Краснянский. Зам. руководителя Центрар-
хива М. Мелешко считал, что «Мы не будзем 
мець магчымасьці задавальняць свае патраба-
ваньні, пакуль ня пяройдзем на апісаньня 
архіваў па картачнай сыстэме»25. 

Ему возражал Б. Брежго, полагая, что со-
ставление описей по карточной системе вряд ли 
достигнет ожидаемых результатов. «Нам, – го-
ворил он, – придется долгое время пользоваться 
теми описями, по которым нам сдают в архив 
дела свои учреждения. Архив – не библиотека, 
где каждая книга не связана друг с другом»26. 

С целью повышения информационного 
уровня создаваемого архивами научно-справоч-
ного аппарата Б. Брежго предлагал составлять 
внутренние описи к делам, принимаемым на по-
стоянное хранение (он называл их «частными 
описями к бумагам, находящимся в деле»). «В 
этой описи, – подчеркивал он, – должно быть 
точно указано содержание каждой отдельной 
бумаги. Она должна быть подписана секретарем 
учреждения и лицом, подготовившим дело к 
сдаче в архив. Частная опись должна иметь за-
головок: «Опись бумагам, находящимся в деле 
такого-то учреждения, за такой-то год, номер и 
графа: «номер по порядку», «содержание бума-
ги» и «на каком листе бумаги находится»27. Его 
позицию не разделял Д. Довгялло, считавший, 
что это затруднит передачу учреждениями дел в 
архив. 

В итоге конференция поручила Б. Брежго и 
Д. Довгялло пересмотреть действовавшую ин-
струкцию о составлении описей дел в учрежде-
ниях, а руководству Центрархива – утвердить ее 
и распространить по всей республике. Было 
также принято решение о целесообразности 

разработки вопроса о переходе на карточную 
систему и в качестве опыта предлагалось сде-
лать это на одном из фондов Центрархива. 

Д. Довгялло в качестве основы описания 
считал возможным использовать разработанную 
и утвержденную 3 июля 1922 г. Коллегией Гла-
вархива России форму описи, дополнив ее гра-
фой, в которой бы помещалась отметка по деся-
тичной системе, к какому разряду относится 
включенное в опись дело. Одновременно он, как 
и проф. А. Пресняков в Петрограде, полагал 
«необходимым иметь еще краткое исчерпыва-
ющее описание каждого фонда». 

Выступавший в дискуссии по докладу 
В. Пичета исходя из реального положения дел 
(дать как можно быстрее возможность лицам, 
работающим в архиве, разбираться в массе ар-
хивных документов) предлагал со своей сторо-
ны «составление краткого формуляра; научно 
же описывать в данный момент необходимо 
только лишь самые древние документы с вели-
чайшей точностью»28. 

Выступая с заключительным словом, 
Д. Довгялло отмечал: «Наша опись не будет по 
форме тех описей; скорее, она будет просто 
служить путеводителем к тому фонду, к кото-
рому приступает данное лицо к работе. Что же 
касается архивов революционных, то они будут 
жить пока теми описями, по которым они сда-
ются в архив. А мы должны составить опись для 
старых архивов, и я считаю предложенную 
мною форму практически потребной»29. 

Обсуждение вопроса о необходимости акти-
визации информационной деятельности архивов 
было продолжено и на Втором совещании ар-
хивных работников, состоявшемся в декабре 
1927 г., несмотря на то, что в отличие от Первой 
архивной конференции в повестке дня работы 
совещания не было специального доклада на эту 
тему. Отметим, что работа самого совещания 
прошла под знаком, с одной стороны, принятого 
28 мая 1927 г. «Положения о Едином государ-
ственном архивном фонде БССР», законода-
тельно закрепившего фактически существовав-
ший уже с 1923 г. в структуре Минского исто-
рического архива Центральный архив Октябрь-
ской революции БССР, с другой – достигшего 
своего пика развития краеведческого движения 
в республике. 

В выступлениях многих участников совеща-
ния содержались предложения об усовершен-
ствовании разработки научно-справочного ап-
парата архивов, издании специального бюлле-
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теня ЦАУ БССР и др. Так, ст. архивист Мин-
ского исторического архива М. Вахаев обращал 
внимание на крайне низкий информационный 
уровень карточек, присылаемых архивными 
учреждениями в Центрархив и призывал к со-
ставлению хороших инвентарных описей, а в 
последующем – центральной картотеки. Заве-
дующий Бобруйским окружным архивом 
П. Тараймович говорил: «ужо можна падумаць 
аб выданьні інвэнтарных вопісаў на маючы 
гістарычны матар’ял, што дасьць мажлівасьць 
дасьледчыку азнаёміцца з апошнім. Гэтыя опісі 
патрэбны ў практычнам карыстаньні, так як 
часта зварочваюцца за выдачай справак, а мы ня 
ведаем, ці ёсьць гэтакі архматар’ял у гістар-
хівах»30. 

На совещании не без влияния, как нам пред-
ставляется, выше упоминавшихся положений 
докладов и статей И. Маяковского был поднят 
вопрос о взаимодействии архивных учреждений 
с истпартотделами ЦК КП(б)Б, библиотечными 
и музейными учреждениями, а также краеведче-
скими организациями. С докладом на эту тему 
выступал М. Мелешко. 

В принятой по его докладу резолюции под-
черкивалась необходимость установления ар-
хивными учреждениями на местах более тесной 
связи с краеведческими организациями, привле-
чения краеведов к разработке архивов с целью 
концентрации последних в окружных хранили-
щах. Совещание пока еще оставляло за музей-
ными и библиотечными учреждениями право 
хранения архивных фондов и коллекций. Более 
того, архивные учреждения были готовы пере-
давать им те архивные материалы, «якія не 
абавязкова захоўваць у архіўных установах»31. 

Совершенно в духе выше упоминавшейся 
«диссидентской» статьи И. Маяковского «Ар-
хивы как одна из областей краеведческой рабо-
ты» Д. Довгялло предлагал не спешить с кон-
центрацией материалов дореволюционных ар-
хивов в исторических архивах. «Добра было б іх 
захоўваць на месцах, – говорил он, – паступова і 
па меры магчымасьці выкарыстоўвая мясцовымі 
працаўнікамі-краязнаўцамі»32. 

Однако, эти пожелания так и останутся не 
реализованными в силу обстоятельств, о кото-
рых шла речь выше. Это совещание, на наш 

 
 Текст доклада М. Мелешко отсутствует среди ма-

териалов совещания, однако, мы предполагаем, что ос-
новные его положения были изложены автором в статье 
«Краязнаўства і архівы Беларусі», опубликованной в 
№ 11 журнала «Наш край» за 1927 г. 

взгляд, станет последним научным форумом бе-
лорусских архивистов, на котором еще был 
возможен плюрализм мнений его участников. 
Для последующих совещаний характерным ста-
нет жесткое регламентирование обсуждаемых 
вопросов, узкий состав участников (в основ-
ном – руководящие работники архивных учре-
ждений). 

Разумеется, в подобных условиях не могла 
быть реализована информационная функция ар-
хивов. Рассматривая архивы в качестве «острого 
политического и идеологического оружия», 
партийное руководство республики негативно 
реагировало на любые попытки белорусских ар-
хивистов сделать более доступным информаци-
онный потенциал, заключенный в сохраняемых 
ими документах. Такой вывод можно сделать 
исходя из обращения А. Иодко в начале 1930-
х гг. в Президиум ЦИК БССР с инициативой 
издания ежеквартальника «Архив Савецкай Бе-
ларуси», публикации обзоров архивных фондов, 
каталогов, архивных описей и т.п. Эта инициа-
тива, оформленная в виде докладной записки, 
прежде чем попасть туда, куда была адресована, 
побывала в Культпропе ЦК КП(б)Б, чиновник 
которого оставил на ней свою резолюцию «о 
немэтазгоднасці выдання». После нее высшее 
должностное лицо республики – А. Червяков – 
вынужден был согласиться с мнением партий-
ного клерка33. 

В конце 1930-х гг. информационная деятель-
ность государственных и партийных архивов 
приобретет достаточно узкую направленность, 
прежде всего – на обеспечение соответствую-
щей информацией вышестоящие информацион-
ной функции архивов не оставалось ни места, 
ни времени. 

Разумеется, в этих условиях для реализации 
научно-партийные и государственные органы. 
Здесь мы имеем в виду начавшуюся с 1935 г. по 
всей стране, включая Беларусь, проверку пар-
тийных документов, а также соответствующую 
работу по выявлению «контрреволюционного 
элемента» в Западной Беларуси, которая была 
начата после 17 сентября 1939 г. 
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партархиву в связи с проверкой партдокументов» 
(НАРБ. Ф. 4 п. Оп. 1. Д. 7747. Л. 56). 



 

І. Архівна справа: історія та сучасність 

77 

 
Москва : Госкомстандарт Совета Министров СССР, 
1970. С. 3. 

2  Старостин Е. В., Хорхордина Т. И. Архивы и ре-
волюция. М.: РГГУ, 2007. С. 96; Автократов В.Н. Тео-
ретические проблемы отечественного архивоведения. 
Москва : РГГУ, 2001. С. 348. 

3 Шумейко М. Ф. Университет и Центрархив: исто-
рия взаимоотношений // Архивы и делопроизводство. 
2016. № 6. С. 90. 

4 Там же. С. 91. 
5 Архивное дело в БССР (1918–1968). Сборник за-

конодательных и руководящих документов. Мн.: «По-
лымя», 1972. С. 18–19. 

6 Хорхордина Т.И. «Неизвестный» И.Л. Маяковский 
(1878–1954). Москва : РГГУ, 2001. С. 32. 

7 1 Всероссийская конференция архивных деятелей. 
Москва. 29 сен. – 3 окт. 1921 г. // Архивное дело. 1923. 
Вып. 1. С. 117. 

8  См.: Протоколы 1 съезда архивных деятелей 
РСФСР. 14–19 марта 1925 г. Москва, 1926. 

9  Архивное дело. 1926. Вып. V–VI. С. 45–56; 
Вып. VII. С. 21–36. Обстоятельная его характеристика 
содержится в книге современного российского истори-
ка-архивиста: Хорхордина Т.И. «Неизвестный» 
И.Л. Маяковский (1878–1954). Москва : РГГУ, 2001. 
С. 34–39. 

10 Архивное дело. 1926. Вып. VII. С. 24. 
11 Там же. С. 36. 
12 Там же. С. 30–36. 
13 Краеведение. 1927. № 1. С. 47–62. 
14  Подр. об этом см.: Хорхордина Т. И. «Неизвест-

ный» И. Л. Маяковский (1878–1954). Москва : РГГУ, 
2001. 

15 Зайдель Г. С., Цвибак М. М. Классовый враг на ис-
торическом фронте. Москва ; Ленинград, 1931. С. 98; 

 
подр. об этом см.: Брачев В. С. Служители историче-
ской науки. Академик С. Ф. Платонов. Профессор 
И. Я. Фроянов. Санкт-Петербург, 2010. С. 324–339. 

16 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 
крестьянского правительства. Москва, 1923. № 72. 
Ст. 703; № 76. Ст. 740. 

17 Архивное дело в БССР… С. 29–31. 
18  НАРБ (Национальный архив республики Бела-

русь). Ф. 249. Оп. 1. Д. 287. Л. 181–192. В данном слу-
чае можно сказать: «нет худа без добра»: благодаря 
присылке описи архива Инбелкульта известно о составе 
последнего. Сегодня его фонд в ЦНА НАНБ составляет 
38 дел, между тем как в описи 1929 г. значится более 
300 дел. 

19 НАРБ. Ф. 249. Оп. 1. Д. 297. Л. 43. 
20 Там же. 
21 Там же. Л. 39. 
22 Там же. Л. 40. 
23  Первая всебелорусская конференция архивных 

работников. 12–15 мая 1924 г. Документы и материалы. 
Мн.: БелНИИДАД, 1999. С. 31. 

24 Там же. С. 33. 
25 Там же. 
26 Там же. 
27 Там же. С. 100. 
28 Там же. С. 37. 
29 Там же. 
30 Второе совещание архивных работников Беларуси 

19–24 декабря 1927 г. Документы и материалы. Минск : 
БелНИИДАД, 2001. С. 19. 

31 Там же. С. 33. 
32 Там же. С. 15. 
33 НАРБ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2848. Л. 18–21. 
 

 
 
У статті розглядаються особливості функціонування архівів БРСР у 1920-1930-і рр. в сфері 

реалізації ними інформаційної функції. 
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The article deals with the peculiarities of the functioning of the archives of the BSSR in the 1920s and 

1930s in the realm of their implementation of the information function. 
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Марина Чиркова 
 

ЧИ ПОТРІБЕН УКРАЇНСЬКИМ АРХІВАМ РЕБРЕНДИНГ? 
 

У статті проаналізовано вплив переходу до інформаційного суспільства на визначення соціаль-
ної місії архівів. На підставі порівняльного аналізу досліджено комунікаційні практики, завдяки 
яким архівні установи різних країн позиціонують себе у суспільстві, зроблено висновок про необ-
хідність використовувати елементи маркетингових технологій у діяльності українських архівів. 

Ключові слова: архівні установи, бренд, соціальна роль, споживач інформації. 
 
 
За допомогою контент-аналізу українського 

сегменту всесвітньої мережі Інтернет можна 
помітити певні неприємні тенденції щодо су-
часного розвитку архівної справи в нашій країні. 
За винятком ювілейних публікацій з 
обов’язковими у подібних випадках комплімен-
тарними відгуками, автори для характеристики 
українських архівів дуже часто вживають такі 
епітети, як: «крах», «жалюгідний/незадовільний 
стан», «неспроможність», «бюрократія» і навіть 
«архівна мафія». Водночас архівісти десятиліт-
тями нарікають на недостатність фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення галузі, що 
значно перешкоджає, а іноді й унеможливлює 
виконання архівними установами своїх основ-
них функцій – зберігання документів Націона-
льного архівного фонду (НАФ) та використання 
їх інформаційного потенціалу для задоволення 
потреб суспільства, держави, окремих громадян. 
Стрімке запровадження у різні сфери життя со-
ціуму новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій, зростання ролі Інтернету, поширен-
ня систем електронного документообігу, зміна 
форми взаємодії державних органів і громадсь-
кості ще більше ускладнюють становище укра-
їнських архівів, які навіть у порівнянні з бібліо-
теками – також інститутом соціальної пам’яті, – 
дуже повільно входять у світ віртуальності. 

Деякі сучасні дослідники піддають сумніву 
соціальну роль архіву як сховища історичних, 
правових, фінансових та інших документів, як 
інструмента соціальної пам’яті у мережевому 
суспільстві з його нетрадиційною формою соці-
альності, різнорідністю часу протікання комуні-
каційних процесів, множинністю комунікатив-
них зв’язків. Наприклад, російська дослідниця 
О. Ардашкіна вважає, що в інформаційній куль-
турі суспільства знань архів втрачає свої тради-
ційні функції й перетворюється на «технологіч-
ний архіватор»1. Українська архівістка К. Бур-

дуваліс частково підтверджує цю оцінку: «Нині 
відбувається безперервний процес трансформа-
ції функцій архіву до високоорганізованих та 
технічно оснащених інформаційних центрів, ді-
яльність яких би повністю задовольняла потре-
би суспільства в соціально значущій, ретроспек-
тивній, документальній інформації, через авто-
матизовані (виділено нами – М.Ч.) процеси 
збору, накопичення, зберігання та оброблення 
архівних документів»2. У сучасних українських 
ЗМІ культивується інший образ архіву. Напри-
клад, в одній з недавніх публікацій знаходимо 
таку характеристику: «У більшості українців 
слово «архів» асоціюється з гігантським скла-
дом, де мертво лежать тонни паперу, покриті 
товстим шаром пилу (виділено нами – М.Ч.). 
Зазвичай так воно і є, адже архівними докумен-
тами цікавляться здебільшого історики чи дос-
лідники-ентузіасти. Процедура отримання справ 
тут доволі забюрократизована й потребує багато 
часу, до того ж в окремих архівах є додаткові 
обмеження, часто не зовсім законні»3. Обидва 
визначення – і «технологічний архіватор», і «гі-
гантський паперовий склад» – відчутно дисо-
нують з образом архіву як інституту соціальної 
пам’яті, який утвердився у сучасній гуманітари-
стиці. 

Поширення спочатку комп’ютерних, а пізні-
ше й новітніх інформаційно-комунікаційних те-
хнологій спричинили дискусії серед вітчизня-
них й іноземних вчених щодо того, яким чином 
процеси інформатизації, віртуалізації, глобалі-
зації вплинуть на роль і функції архівів у сучас-
ному суспільстві. Зокрема, ці проблеми розгля-
дали А. Бернат, Д. Бірман, Г. Боряк, Р. Вітт, 
Б. Галланд, О. Гаранін, Б. Дельмас, Ч. Доллар, 
В. Дюклер, Р. Едмондсон, П. Завільський, Ш. Кеч-
кеметі, Т. Кук, Л. Кьорменді, Л. Левченко, І. Ма-
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тяш, Д. Наленч, А. Нейкова, К. Новохатський, 
М. Палієнко, Т. Петерсон, Дж. Родс, Є. Ста-
ростін, А. Сукало, Х. Хофман, Н. Храмцовська 
та інші. Для переважної більшості закордонних 
дослідників є очевидною необхідність модерні-
зації діяльності архівів відповідно до викликів 
інформаційного суспільства, посилення їхньої 
функції використання ретроспективної інфор-
мації шляхом розширення як фізичного, так і 
інтелектуального доступу до неї. Саме таким 
чином вони трактують роль архівних установ у 
сучасному світі. Наприклад, колишня керівниця 
польської архівної галузі Д. Наленч зауважила, 
що хоча в архівістів залишається традиційна 
функція зберігачів конкретних зібрань, але ак-
цент у їхній роботі переноситься на зручне, 
швидке і повне доставляння інформації 4 . 
Р. Едмондсон (автор рекомендацій ЮНЕСКО з 
охорони аудіовізуальної спадщини) підкреслив, 
що архівування фінансується суспільством зад-
ля якнайкращого забезпечення доступу до рет-
роспективної інформації у всіх його формах. 
Він бачить сенс архівування саме у забезпеченні 
доступу й з ним пов’язує соціальний статус ар-
хівної професії5. Водночас не всі вітчизняні фа-
хівці з архівної справи однозначно сприймають 
такі твердження й продовжують відстоювати 
«охоронну» концепцію архівів. Зокрема, 
К. Новохатський вважає головною місією архі-
вістів забезпечення збереженості історичних 
джерел для наступних поколінь, а її поєднання з 
задоволенням інтересу до цих джерел наших 
сучасників – найфундаментальнішою пробле-
мою, «бо кожне звернення до оригіналу (з будь-
якою метою) скорочує його життя»6. 

Отже, спробуємо встановити фактори, які 
впливають на формування суспільної думки про 
архіви. Саме з соціальною оцінкою важливості 
інституту/установи або особистості/професії по-
в’язане їх матеріальне забезпечення, тобто гото-
вність повноцінно фінансувати їхню діяльність. 
Для досягнення цієї мети порівняємо образ укра-
їнських архівів, який пропагують їх співробітни-
ки, та той, що побутує сьогодні у суспільстві. 

«Образ» або «імідж» (від англійського image) 
організації – це сформована у суспільній або ін-
дивідуальній свідомості інтерпретація уявлень 
про неї 7 . У сучасному маркетингу для позна-
чення образу організації вживається термін 
«бренд» (brand), а діяльність з його формування 
та просування у суспільстві – «брендинг». 

Тривалий час українські архівісти для обґру-
нтування своєї суспільної місії використовували 

відоме кліше: архів – це скарбниця духовної 
спадщини. Якщо відволіктися від поетичності 
цього образу, можна помітити, що хоча у ньому 
під архівом розуміється сховище національних 
скарбів (документів), але тільки як місце їх збе-
рігання, щось пасивне, за визначенням К. Ново-
хатського «технологічні об’єкти», а роль їх 
співробітників в організації використання архі-
вної інформації є «переважно допоміжною» 8 . 
Проте у ХХІ ст. в українському архівознавстві 
з’явилося й інше, сучасніше уявлення про архі-
вні установи, як гаранти забезпечення консти-
туційних прав громадян на отримання інформа-
ції, та їхню перспективу активної участі в фор-
муванні державної інформаційної політики9. Зо-
крема, Г. Боряк наголошував на необхідності 
підвищення ефективності інформаційної діяль-
ності державних архівів як найбільш дієвому 
способі обґрунтовано довести, що «архіви є 
більш значущими від пересічної культосвітньої 
установи», а актуалізація архівних ресурсів є 
підтвердженням їхнього «суспільного манда-
та» – забезпечення інформаційних потреб суспі-
льства у ретроспективних даних 10 . Але, воче-
видь, пафос колишнього керівника щодо зна-
чення архівної галузі підтримали не всі, адже 
минулорічна стаття співробітниці одного з цен-
тральних архівів починається таким описом: 
«Як зазвичай ми уявляємо собі архів? Чимале-
ньке темне приміщення зі стелажами та шафка-
ми документів»11. Виявляється, не тільки в уяві 
пересічного українця архів асоціюється з тем-
ним складом, але й самі архівісти досі поши-
рюють такий образ у суспільстві. У цьому випа-
дку доречно згадати репліку відомого персона-
жу українського політикуму про те, що людині з 
«нудним обличчям» ніхто грошей не дасть, тим 
паче їх не дадуть установі, описаній подібним 
чином та ще й в умовах перманентної фінансо-
вої нестабільності. А недостатній рівень матері-
ально-технічного забезпечення згубно відбива-
ється на всій архівній інфраструктурі: режимах 
зберігання документів, реставрації, створенні 
копій страхового фонду і фонду користування, 
розробленні та використанні електронних засо-
бів пошуку документів і користування їх циф-
ровими копіями, скороченні архівного персона-
лу й зрештою, на можливості якісно задоволь-
няти інформаційні потреби наших сучасників. 

Західноєвропейські та північноамериканські 
архіви з другої половини минулого століття по-
чали позиціонуватись як інститути соціальної 
пам’яті. Видатний канадський вчений Т. Кук 
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визначив це як зміну архівної парадигми у добу 
постмодерну, суть якої полягає у ставленні до 
архівних документів не як до статичних фізич-
них об’єктів, пасивних продуктів людської та 
адміністративної діяльності, а як до динамічних 
ідей та понять, активних учасників формування 
індивідуальної та колективної пам’яті. Ця зміна 
спонукала архівістів відійти «від ідентифікації 
себе як пасивних хранителів спадщини та ви-
значення своєї ролі в якості активних творців 
колективної (соціальної) пам’яті»12 . На порозі 
нової ери колишній багаторічний голова Між-
народної ради архівів Ш. Кечкеметі уточнив 
функції архівних установ: «сьогоднішні архіви 
мають бути динамічними, мобільними інститу-
ціями, щоб в змозі забезпечувати виконання 
державних програм, відповідати вимогам кори-
стувачів, організовувати широку програму лек-
цій та екскурсій, здійснювати видання проспек-
тів та каталогів на паперових і електронних но-
сіях»13. Десять років потому авторитетний ро-
сійський архівознавець Є. Старостін сформулю-
вав суспільну комунікативну функцію архівів, 
цієї найважливішої частини історико-культурної 
спадщини, як повернення (або сприяння повер-
ненню) суспільству «поснулої пам’яті»14. Для її 
ефективного виконання архівам потрібно весь 
час вдосконалювати свої форми комунікацій із 
споживачами ретроспективної інформації, щоб 
полегшити доступ до неї й, відповідно, збільши-
ти відсоток її використання, підтвердивши та-
ким чином свою соціальну значимість. 

Архівним установам дуже складно відпові-
дати на сучасні виклики без визначення перспе-
ктивних орієнтирів у своїй комунікаційній стра-
тегії. Наслідком може стати дисгармонія у від-
носинах із суспільством, перш за все, спожива-
чами ретроспективної інформації, про що свід-
чать статті колишніх керівників української ар-
хівної галузі. Через 10 років після прийняття ар-
хівного закону Г. Боряк і Г. Папакін констату-
вали, що суспільство не отримало повноцінної 
відповіді на свої запити, а архіви залишились 
незадоволеними соціальною недооцінкою їхньої 
ролі. Серед претензій, які дослідники висували 
архівам, наведених авторами статті: «осучас-
нення обладнання читальних залів, оснащення 
їх новою копіювальною технікою, зниження ро-
зцінок на виготовлення копій документів, мож-
ливість отримати у читальному залі безпосеред-
ній доступ не лише до баз даних архіву, але й до 
всієї інформаційної системи, якою є Національ-
ний архівний фонд України»15. Кілька років по-

тому К. Новохатський зауважив парадоксаль-
ність ситуації: при значному збільшенні кількі-
сних показників з надання документальної ін-
формації в різних формах якість обслуговування 
користувачів потерпає, претензії їх до архівістів 
не зменшуються 16 . При цьому знані архівісти 
однією з основних причин недоліків у роботі 
архівів назвали матеріально-фінансове забезпе-
чення архівної справи. Навпаки, лише 8 % екс-
пертів, які взяли участь в опитуванні (всього 30), 
проведеному Центром досліджень визвольного 
руху восени 2011 р., вказали на необхідність 
покращити фінансування архівів. Більшість 
опитаних пропонували поліпшити комфортність 
умов роботи архівів (читальні зали, кількість 
справ, термін очікування, графік роботи), лібе-
ралізувати правила копіювання, третина експер-
тів нарікала на професійну підготовку архівістів, 
чверть вважали, що треба запровадити доступ 
до електронних копій архівної інформації та 
вдосконалити довідковий апарат17. Хоча прой-
шло багато років, але вказані претензії відвіду-
вачів архівів залишаються актуальними, про що 
свідчать численні публікації у ЗМІ, наприклад, 
інтерв’ю М. Тимошика 18 , допис Б. Фінкель-
штейна19  та інші. Зрозуміло, що така ситуація 
негативно впливає на імідж архівної галузі. 

За авторитетним твердженням Ф. Котлера, 
незадоволений споживач ділиться своїми нега-
тивними враженнями з десятком, або й більше, 
своїх знайомих, а погані новини поширюються 
швидко, особливо в Інтернеті20. Отже, щоб зла-
мати негативні соціальні стереотипи про архівні 
установи, їх співробітникам недостатньо просто 
добросовісно виконувати свої функції й наріка-
ти на незадовільне державне фінансування. Ар-
хівістам потрібно намагатися інформувати, пе-
реконувати та нагадувати споживачам, прямо чи 
опосередковано, про важливість своєї діяльності, 
унікальність інформаційних продуктів і послуг, 
які вони створюють і надають, тобто займатись 
брендингом архівів, що також зазначають авто-
ритетні міжнародні організації. У рекомендаці-
ях ЮНЕСКО з охорони аудіовізуальної спад-
щини за авторством Р. Едмондсона (2004 р.) і 
Європейського Союзу (ЄС) про культурну полі-
тику (посібник Calimera, 2005 р.) наголошується, 
що в умовах жорсткої конкуренції за державне 
фінансування всі установи культурної спадщи-
ни, зокрема, архіви повинні доводити свою со-
ціальну значимість як ключові елементи, про-
відники, навігатори і виробники культурного 
наповнення в системі знань. Особливо це стає 
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актуальним у сучасному суспільстві, де знання 
й інформація набули якості економічних цінно-
стей, а більше половини населення розвинутих 
країн зайняті у «культурній індустрії». 
Р. Едмондсон зазначив нові фактори, які суттєво 
впливають на організацію архівної справи: під-
штовхування архівів до прибутковості, імідж-
мейкерства, запроваджедення стратегії платних 
послуг21. Автори посібника Calimera теж пропо-
нували установам культурної спадщини прояв-
ляти більшу активність щодо маркетингу своїх 
послуг, перш за все це стосується архівів, адже 
суспільство не дуже обізнане зі змістом їхніх 
інформаційних ресурсів і можливостями їх ви-
користання22. Автори підручника «Архівознавс-
тво» ще у 1998 р. наголошували на необхідності 
створення служби архівного маркетингу, проте 
вона так і не з’явилася ні у структурі централь-
ного органу виконавчої влади у сфері архівної 
справи та діловодства, ні в штатних розписах 
архівів, що свідчить про недооцінку їх керівни-
ками значення маркетингової діяльності для ро-
звитку архівної справи. 

Згідно із ст. 3 Закону України «Про Націона-
льний архівний фонд і архівні установи» держа-
ва гарантує умови для зберігання, примноження 
та використання Національного архівного фон-
ду, сприяє досягненню світового рівня в розвит-
ку архівної справи і веденні діловодства. Проте 
ця правова норма залишається декларацією, 
адже жодна з загальнодержавних програм роз-
витку архівної справи (Програма збереження бі-
бліотечних та архівних фондів на 2000–2005 рр., 
Державна програма розвитку культури на пері-
од до 2007 р. (у її розділах стосовно архівної 
справи), Державна програма розвитку архівної 
справи на 2006–2010 рр.) не фінансувалась у 
повному обсязі. Наприклад, Закон України «Про 
Основні засади розвитку інформаційного суспі-
льства в Україні на 2007–2015 роки» визначив 
необхідність: «створення в електронній формі 
архівних фондів, формування відповідних ін-
формаційно-бібліотечних та інформаційно-
пошукових систем з історії та культури; збере-
ження в електронному вигляді рідкісних даних, 
що зберігаються на носіях, які можуть зіпсува-
тися чи зруйнуватися, із визначенням умов їх-
нього збереження; запровадження інформацій-
но-телекомунікаційних технологій в архівах, що 
сприятиме забезпеченню повного і постійного 
доступу населення до надбань культури, писем-
ності, традицій та звичаїв; створення необхідної 
технічної і технологічної інфраструктури, елек-

тронних інформаційних ресурсів в архівах». 
«Державною програмою розвитку архівної 
справи на 2006–2010 роки» передбачалось виді-
лення з державного бюджету на створення галу-
зевої інформаційної системи 63 млн. грн., проте 
фінансування не надійшло. Як наслідок – архів-
ні довгобуди, переповнені архівосховища, сти-
хійна інформатизація галузі etc. 

Принагідно слід зазначити, що на обмежене 
бюджетне фінансування, низький соціальний 
статус архівної професії й навіть сумніви щодо 
її затребуваності в інформаційному суспільстві 
нарікають архівні служби різних країн, незале-
жно від їх політичної системи чи географічного 
розташування. Активно ці проблеми обговорю-
валися у 2012 р. на Міжнародному конгресі ар-
хівів у австралійському Брісбені та Міжнарод-
ній вищій архівній конференції у французькому 
Парижі. На обох форумах більшість представ-
ників міжнародного архівного співтовариства 
дійшли згоди, що за існуючої фінансової неста-
більності архівам не варто позиціонувати себе у 
першу чергу як інститут соціальної пам’яті. Хо-
ча історію та культуру всі країни нібито цінують 
та намагаються зберігати, проте не є очевидним 
взаємозв’язок цих галузей з вирішенням найбільш 
актуальних соціальних проблем, тому держави та 
суспільства вважають за можливе відтермінувати 
розгляд питань про стан архівної справи й, відпо-
відно, збільшення її фінансування. 

В інформаційному суспільстві з його швидкіс-
тю передачі інформації в Інтернеті архіви, які 
асоціюється з прикметниками «паперовий» та 
«історичний», автоматично відсуваються на пе-
риферію суспільної свідомості. Представниця 
Франції С. Гійон зауважила, що саме з цієї при-
чини у спілкуванні з чиновниками намагалась 
уникати терміну «архіви». Іспанський архівіст 
Х.Д. Ламазарес наголосив, що за економічної 
кризи пересічний платник податків радше від-
дасть перевагу фінансуванню системі охорони 
здоров’я, аніж архівній галузі, тому необхідно 
проводити широку просвітницьку роботу задля 
переконання громадян у своїй важливості як га-
ранта їхніх прав (приміром, щодо пенсійного 
забезпечення), а відповідальних урядовців – у 
користі архівів для організації дієвого уряду-
вання23. 

Рефреном більшості виступів на архівних 
форумах стала дуже слушна думка про те, що 
архівам для підвищення свого статусу як соціа-
льного інституту треба брати безпосередню уч-
асть у реформах, які зараз проводяться у бага-
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тьох країнах. Залишаючись зберігачами істори-
чної спадщини, вони повинні активніше вико-
нувати місію демократичного контролю за дія-
ми державного апарату, документування та за-
хисту прав громадян і організацій. Зокрема, ки-
тайська архівістка Ф. Хуейлін зазначила, що для 
посилення соціальної функції архівних установ 
слід зміцнити їхні зв’язки з державними струк-
турами. Тільки інтеграція архівів у різноманітні 
аспекти ділового та суспільного життя зможе 
подолати розрив між ролями, які архівісти на-
магаються грати у соціумі, та тими, що вони ви-
конують фактично. Соціальний розвиток й ін-
формаційні технології змінили ландшафт і зміст 
архівної роботи, тому архівісти змушені перег-
лядати свої уявлення про цінності та позиціону-
вання професії. Представник Національного ар-
хіву Нідерландів Х. Хофман у своїй ґрунтовній 
доповіді теж намагався переосмислити роль ар-
хівів в епоху цифрових технологій. Його основ-
на теза: хоча більшість архівістів все ще живе у 
світі паперових архівів, але вони повинні як-
найшвидше переходити від оперативної роботи 
з документами на стратегічний рівень форму-
вання політик і процедур для більшої узгодже-
ності з сучасним бізнесом і управлінням, які вже 
функціонують в умовах електронного середо-
вища. На думку Х. Хофмана лише наявність до-
статньої кількості персоналу з навичками робо-
ти в цифровому середовищі, стратегічним мис-
ленням і здатністю швидко приймати адекватні 
рішення допоможе архівам адаптуватися до 
умов інформаційного суспільства, інакше всі 
спроби вирішення їхніх проблем перетворяться 
на сізіфову працю. Для прикладу у Національ-
ному архіві Нідерландів протягом 2009–2011 рр. 
розроблено і виконано програму обов’язкового 
навчання всіх співробітників використанню ци-
фрових технологій для створення і зберігання 
цифрових документів, хоча керівництво усвідо-
млювало недостатність таких заходів, щоб підт-
римувати рівень кваліфікації персоналу відпо-
відно до сучасних вимог24. 

У посібнику Calimera підкреслюється, що ар-
хівам треба використовувати швидкий розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 
завдяки яким у Європі відбулося збільшення 
продуктивності на 40%. Архіви повинні відкри-
вати сховища свого контенту, щоб живити вір-
туальне інформаційне середовище й позиціону-
вати себе у перших лавах постачальників інфо-
рмації, як пункти доступу до знань, інформації і 
навчання25. До речі, ще у 2002 р. на Міжнарод-

ній конференції Круглого столу архівів у Мар-
селі, присвяченому проблемі поліпшення іміджу 
архівних служб, наголошувалось на особливій 
ролі веб-сайтів, завдяки яким архіви стають 
ближчими до користувачів інформації. 

На жаль, більшість українських архівів до-
сить мляво використовують можливості ІКТ для 
поширення своїх інформаційних ресурсів у все-
світній мережі. Найбільш розповсюдженою фо-
рмою представлення документів на їхніх веб-
сайтах є Інтернет-виставки, водночас практично 
відсутні повнотекстові бази даних та оцифрова-
ні копії документів на паперових носіях. Хоча й 
віртуальні виставки документів, підготовлені 
українськими архівістами, програють багатьом 
закордонним аналогам, в оформленні яких ви-
користані елементи високих технологій (музич-
ний супровід, тексти екскурсій). Через відсут-
ність на сайтах деяких архівів електронних вер-
сій путівників, анотованих реєстрів фондів, спи-
сків фондів користувачі взагалі позбавлені мож-
ливості звернутися до науково-довідкового апа-
рату в режимі он-лайн. Особливо прикро, що 
електронна версія Національного фондового ка-
талогу, на створення якої архівні установи ви-
тратили чимало часу та зусиль, досі відсутня на 
порталі Державної архівної служби України 
(Укрдержархів). 

Основним інструментом пошуку документ-
ної інформації є описи архівних фондів. Ще у 
2007 р. Г. Боряк застерігав, що постійне зволі-
кання з початком оцифровування описів фондів 
для подальшої публікації їх в Інтеренеті збіль-
шує наші шанси стати архівними аутсайдерами 
в світі. Теж саме стосується й оцифровування 
архівних документів, адже для збереження най-
більш цінних оригіналів треба максимально об-
межити їхній рух26. Цифри зі звіту Укрдержар-
хіву про основні підсумки діяльності у 2017 р. 
свідчать, що негативний прогноз колишнього 
очільника архівної галузі справдився, адже 
оцифровано лише 13% описів і 0,4% справ до-
кументів НАФ. На противагу, наприклад, у Ки-
таї вже оцифровано 40 млн. архівних справ, 
тобто 17%, а такі архіви, як міський архів Пекі-
ну, оцифровано повністю, про що доповів кері-
вник китайської архівної галузі на ХVІІІ Між-
народному конгресі архівів 2016 р.27. Більшість 
архівних служб світу давно зрозумілі необхід-
ність мікрофільмування, а пізніше й оцифрову-
вання архівних документів як ефективного за-
собу збереження їх оригіналів і кращого задово-
лення інформаційних потреб громадян. Не сек-
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рет, що значну частину дослідників у читальних 
залах архівів цікавить перш за все ретроспекти-
вна інформація, тобто вони не вимагають видачі 
оригіналів, особливо, якщо їх стан незадовіль-
ний28. Отже, за умови радикального збільшення 
обсягу страхового фонду й фонду користування 
на документи НАФ можна було б уникнути сьо-
годнішніх непорозумінь із дослідниками. На 
нашу думку, якби керівників деяких архівів не 
відмовилися співпрацювати з Генеалогічним то-
вариством штату Юта для виготовлення мікро-
фільмів метричних записів, принаймні україн-
ські генеалоги значно зменшили б свої претензії 
до державних архівних установ. 

Ще одна негативна тенденція спостерігається 
за результатами моніторингу веб-сайтів україн-
ських архівних установ – на більшості відсутні 
електронні версії їхніх наукових публікацій 
(збірників документів, матеріалів конференцій, 
періодичних видань тощо). Тобто вітчизняні ар-
хівісти надають перевагу паперовому варіанту 
актуалізації ретроспективної інформації, незва-
жаючи на його високу вартість і мізерність ти-
ражів (від 100 до 300 примірників). Хоча навіть 
у такій заможній країні як США ще у 50-х роках 
минулого століття почали переважати публіка-
ції історичних джерел у вигляді мікрофільмів, 
як дешевшій порівняно з друкованою формі, ко-
тра дозволяє створити точні факсимільні копії 
оригіналів, не вимагає значного обсягу редак-
торської роботи, зменшує вплив суб’єктивних 
чинників при підготовці видання. А з початку 
1990-х рр. американські архівісти перейшли до 
публікації архівних документів у цифровому 
форматі і надання до них швидкого доступу не-
обмеженій кількості користувачів29. На фоні за-
кордонного досвіду дивними видаються аргу-
менти деяких керівників архівів щодо відсутно-
сті на веб-сайтах електронних версій їхніх ви-
дань передачею паперових екземплярів бібліо-
текам. За результатами соціологічного дослі-
дження, проведеного влітку 2017 р. на замов-
лення Міністерства молоді та спорту України, 
тільки 2% молоді віком від 14 до 34 років про-
водять свій вільний час у бібліотеці30. Такий, ці-
лком передбачуваний результат суспільствозна-
вці пояснюють тим, що в інформаційному (циф-
ровому) суспільстві переважає так звана «ек-
ранна культура», тобто молодь шукає інформа-
цію в Інтернеті, а не в бібліотеці. І якщо україн-
ські архіви продовжуватимуть поширювати свої 
інформаційні продукти тільки в паперовому ва-
ріанті, вони ризикують стати ще більше маргі-

налізованими у сучасному суспільстві. На зау-
вагу про технологічну недосконалість веб-
сайтів і, відповідно, відсутність технічної мож-
ливості для надання постійного доступу до пуб-
лікацій, виставок, віртуальних екскурсій тощо, 
архівним установам, на нашу думку, можна за-
пропонувати кооперацію з іншими закладами 
освіти, науки, культури, зрештою, громадськи-
ми організаціями, для розміщення на їхніх сай-
тах своїх інформаційних продуктів.  

З середини ХХ ст. більшість європейських, а 
згодом й північноамериканських архівів поси-
лили свою освітню функцію за допомогою тако-
го напрямку діяльності, як «архівна педагогіка». 
Першими цим напрямом роботи системно за-
йнялись у Франції, де у 1950-х рр. в архівах бу-
ли створені, хоча й нечисленні за складом, осві-
тні відділи, котрі виконують різноманітні функ-
ції: проводять уроки історії, екскурсії, «практи-
чні заняття» та курс палеографії, лекції для уч-
нів і студентів; організовують пересувні тема-
тичні виставки в навчальних закладах, меріях, 
культурних центрах, музеях, історичних това-
риствах. Під час практичних занять учні мають 
можливість вивчати історію за оригіналами ок-
ремих документів (зрозуміло, тих, які добре 
збереглися), що тим самим стимулює їх зацікав-
лення, допитливість, критичне мислення. Вони 
на власні очі можуть побачити документальне 
підтвердження відомих історичних фактів, здій-
снити їх синтез, а це у свою чергу викликає в 
них повагу, розуміння цінності культурної спа-
дщини, бажання захищати її. Слід підкреслити, 
що експозиції більшості виставок підбираються 
як ілюстрація до певних історичних періодів ро-
звитку регіону, тобто як допомога у їх вивченні. 
Щоб уникнути переобтяженості експозиції ли-
ше текстовими документами і досягти репрезен-
тативності експонатів під час організації виста-
вок, архіви плідно співпрацюють з науковими 
установами, музеями, бібліотеками, приватними 
колекціонерами і залучають матеріали з їхніх 
сховищ. Французькі архівісти віддають перева-
гу підготовці та публікації анотованих каталогів 
виставок, а не збірників документів, як це пере-
важає в Україні, напевно тому, що їх видання 
розраховані на більш широкі кола споживачів 
інформації і в першу чергу учнівську молодь. 
Архіви координують свою діяльність по надан-
ню освітніх послуг з Міністерством освіти 
Франції31. Аналогічну роботу, але без виділення 
у структурі спеціальних підрозділів, здійсню-
ють архівні установи Італії, Німеччини, Польщі 
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та інших країн. Вітчизняні державні архіви та-
кож проводять освітню роботу серед молоді, 
проте вона могла б стати системною, а не епізо-
дичною, якби у штатному розписі існували спе-
ціальні посади відповідальних за неї. 

У сучасному світі, де інформація та знання 
набули надзвичайного значення для подальшого 
розвитку, архіви, як інститути соціальної 
пам’яті, тобто хранителі знання про минуле, не 
повинні пасивно очікувати на дослідників, ко-
ристувачів, відвідувачів, щоб зберігання доку-
ментів не перетворилося на самоціль. Наголо-
шення на суспільній місії архівів – зберігати до-
кументовану інформацію про минуле й сього-
дення для майбутніх поколінь приховує нама-
гання уникнути відповідальності архівістів пе-
ред сучасниками. Адже архіви – це не просто 
свідчення про історичні події та факти, це єди-
ний ефективний засіб демократичного контро-
лю за діями влади, бо за ними можна встанови-
ти, хто і за що відповідає. Саме так позиціону-
ють себе американські архіви, які визначають 
свою місію, як «служіння американській демок-
ратії за допомогою захисту й забезпечення дов-
готривалої збереженості документів держави, 
гарантуючи, що громадяни можуть проводити 
пошук, використовувати та виносити науку з ці-
єї документальної спадщини; забезпечення пос-
тійного доступу до найбільш важливої докумен-
тації стосовно прав американських громадян і 
дій їх уряду; підтримка демократії, сприяння 
громадянській освіті й історичному розумінню 
національного досвіду». Американські архівісти 
підкреслюють свою роль у становленні елект-
ронного/відкритого уряду, бо його створення 
неможливе без ефективної організації управлін-
ня документами, забезпечення якою відноситься 
до компетенції архівів32. Участь у громадянсь-
кій освіті вони здійснюють і такими нетривіаль-
ними способами, як нічні екскурсії для школя-
рів до музею Національного архіву, де можна 
побачити оригінали Конституції США, Білля 
про права та Декларації незалежності. Під кері-
вництвом архівістів, переодягнених у костюми 
видатних історичних персонажів, діти та підліт-
ки мандрують у часі до ключових подій двох-
сотлітньої давнини. Така наближеність до сус-
пільства з одного боку, високий технічний і те-
хнологічний рівень функціонування з іншого 
боку, високий статус Національного архіву в 
державній системі дозволяє йому отримувати 
стабільне фінансування й забезпечує позитив-
ний імідж в американському суспільстві. 

Безумовно, в архівній галузі України теж є 
позитивні приклади установ, які динамічно роз-
вивають інформаційний напрямок своєї роботи, 
намагаються урізноманітнити способи актуалі-
зації архівних документів, максимально набли-
зитись до потреб користувачів інформації. Свід-
ченням цього є діяльність ЦДАМЛМ України, 
ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного, дер-
жавних архівів Луганської, Одеської областей 
та інших33. Для поширення корисного досвіду 
роботи цих колективів на всю архівну справу 
України треба сформулювати стратегію розвит-
ку галузі з врахуванням реалій інформаційного 
(цифрового) суспільства і вимог громадськості, 
закріпити її у державній програмі з наміченими 
середньостроковими і довгостроковими орієн-
тирами. Як свідчить практика функціонування 
іноземних архівних служб підвищення їхнього 
авторитету у суспільстві відбувається завдяки 
вдосконаленню методів інформаційної діяльно-
сті, активному застосуванню в роботі ІКТ, тіс-
ному співробітництву з державними органами 
щодо розбудови електронного урядування, пос-
тійній співпраці з різноманітними науковими, 
освітніми, мистецькими, громадськими органі-
заціями щодо актуалізації ретроспективної ін-
формації, вихованні на її підставі національної 
ідентичності та історичної самосвідомості. От-
же, щоб зрозуміти чи потрібен українським ар-
хівам ребрендинг, тобто дії з актуалізації свого 
бренду, спроби зробити його більш цікавим, пі-
знавальним, доступним, привабливим і сучас-
ним, іншими словами, для підвищення соціаль-
ного статусу архівів потрібно спочатку окресли-
ти ідеальну модель їхнього розвитку й намітити 
шляхи для втілення її у життя, не соромлячись 
використовувати маркетингові технології. Важ-
ливо зауважити, що архівна галузь України пот-
ребує не тільки державної програми розвитку, 
тобто практичного інструменту для реформу-
вання, але й теоретичного осмислення її сьогод-
нішнього стану, місця у суспільній ієрархії, пер-
спектив розвитку. Відсутність ґрунтовних тео-
ретичних напрацювань про майбутнє архівної 
справи, пасивна позиція архівістів щодо розвит-
ку професійної освіти призводить до відтво-
рення негативних сценаріїв у галузі, тому що 
підготовкою майбутніх кадрів для неї займа-
ються люди, котрі вважають, що «державні та 
приватні архіви основною своєю функцією ма-
ють накопичення та збереження ретроспектив-
ної інформації», а «функції корпоративних архі-
вів є значно ширшими»34. 
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Вочевидь, щоб суспільство і влада в Україні 
осягнули життєву необхідність архівів для: ве-
дення ефективної, підзвітної та прозорої діяль-
ності, захисту прав громадян, формування інди-
відуальної та колективної пам’яті, розуміння 
минулого, документування сьогодення і підго-
товки майбутнього, потрібно зламати існуючий 
стереотип сприйняття архівної справи. А для 
цього архівістам самим потрібно усвідомлювати 
багатогранність соціальної ролі архівів, визна-
чену Всесвітньою декларацією про архіви. 
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В статье проанализировано влияние перехода к информационному обществу на определение со-

циальной миссии архивов. На основании сравнительного анализа исследованы коммуникационные 
практики, благодаря которым архивные учреждения различных стран позиционируют себя в обще-
стве, сделан вывод о необходимости использовать элементы маркетинговых технологий в деятель-
ности украинских архивов. 
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Неухильне зростання обсягів аудіовізуальних 

документів, що створюються розгалуженою ме-
режею установ, організацій і підприємств, чи-
малою армією любителів, значна різноманіт-
ність складу і змісту цих документів, зумовлені 
постійним розвитком аудіовізуальних техноло-
гій і розширенням сфери їх застосування в житті 
сучасного суспільства, актуалізують проблему 
організації аудіовізуальних документів у складі 
Національного архівного фонду. Вирішення цієї 
проблеми неможливе без наукового забезпечен-
ня її складових, а відтак нагальним завданням 
виступає ґрунтовний аналіз відповідної історіо-
графічної бази. 

Метою цієї статті є з’ясувати рівень висвіт-
лення проблеми організації аудіовізуальних до-
кументів у науковому дискурсі, виявити основні 
результати, а також окреслити питання, що пот-
ребують подальших наукових пошуків. 

Уперше ідеї щодо доцільності групування 
архівних фотодокументів (фотонегативів) за 
фондовою ознакою або в «особливих розрядах 
колекцій» було задекларовано російськими 
архівістами ще в 1930-х рр. у контексті органі-
зації державного зберігання аудіовізуальних до-
кументів1. Опоненти фондування аудіовізуаль-
них документів за походженням мотивували 
свою точку зору двома основними обставинами: 
обмеженістю кола фондоутворювачів і зосере-
дженням в аудіовізуальних архівах абсолютно 
різних за своїм зовнішнім видом і внутрішнім 
змістом документів2. 

До кінця 1950-х рр. накопичений радянськи-
ми архівістами практичний досвід роботи з ау-
діовізуальними документами зумовив появу на-
уково-теоретичних і практичних засад фондової 
організації цих документів. 

Спеціальну увагу питанням фондування ау-
діовізуальних документів сфокусовано в 1950-

ті рр. у дисертаційному дослідженні В. Михай-
лова 3 . Окреслюючи характер взаємовідносин 
між державними архівами та кіно- і фотоуста-
новами в 1920-ті рр., автор відзначає, що при 
націоналізації кінофотопромисловості на скла-
дах перших радянських кіноустанов «колись 
єдині комплекси кінодокументів, об’єднані за-
гальним автором  даною кінофабрикою, були 
роз’єднані і змішані з фільмами різних фондоу-
творювачів»4 . На його переконання, помилко-
вий погляд, що аудіовізуальні документи є відо-
кремлені один від одного, нічим незалежні від 
фондоутворювача документи, привів до того, 
що загальний принцип архівної справи про єд-
ність і неподільність архівного фонду стосовно 
цих документів вважався неприйнятним. Вве-
дення на початку 1950-х рр. в архівну практику 
понять «одиниці обліку» і «справи фільму», на 
думку автора, повинно було започаткувати 
впровадження основного принципу організації 
документів в архіві по фондах і колекціях5. 

Наслідуванням міркувань В. Михайлова мо-
жна вважати статтю Л. Рошаля «О государ-
ственном хранении кинофотофонодокументов» 
(1967), в якій наголошено, що широке застосу-
вання кінофотозйомок і звукозапису в сфері уп-
равління сприяє накопиченню в діловодстві ус-
танов значних обсягів аудіовізуальних докумен-
тів. У цьому контексті важливими виглядають 
роздуми дослідника про розвиток як мережі 
спеціалізованих архівів, так і архівів загального 
профілю, де аудіовізуальні документи мають 
зберігатися в складі архівних фондів організа-
цій-утворювачів6. 

Важливим етапом в історіографії цієї про-
блеми стали 1960-ті рр. У першорядні теми пот-
рапляють питання, пов’язані з класифікацією 
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аудіовізуальних документів (В. Дунаєвський, 
І. Ковальченко, О. Шмідт, A. Кузін), їх місцем у 
складі Державного архівного фонду (далі – 
ДАФ), а також організацією державного збері-
гання7. 

Відгукуючись про тематику студій вказаного 
відтинку часу, відзначимо зростання уваги до 
проблеми розширення мережі державних архі-
вів, що зберігають аудіовізуальні документи, 
викликаної передусім зростанням обсягу аудіо-
візуальних документів, утворюваних у діяльно-
сті організацій і підприємств. Примітно, що са-
ме на початку 1960-х рр. з’явився перший нав-
чальний посібник по аудіовізуальних архівах8. 
Його автор, російський дослідник A. Кузін, ви-
соко оцінюючи роль аудіовізуальних докумен-
тів як особливих «нових джерел», запропонував 
більш поглиблену класифікацію цих документів. 
Так, виходячи зі змісту, крім хронікально-
документальних та художніх, ним були виділені 
науково-популярні і наукові документи; вихо-
дячи з особливостей носія, виокремлені віск, 
метал, плівка, папір тощо. Проведений A. Кузі-
ним аналіз процесу створення аудіовізуальних 
документів дозволив також уточнити і доповни-
ти критерії цінності цих документів (серед 
них  авторство, художня цінність виконання, 
оригінальність і новизна твору, технічна особ-
ливість запису), виділити основні групи кожно-
го із видів документів, що підлягають постійно-
му зберіганню, і установ, які виступають в якос-
ті джерел комплектування державних архівів, 
висвітлити найважливіші віхи в історії форму-
вання мережі державних архівів, які комплек-
туються аудіовізуальними документами, а та-
кож тогочасний її стан. 

Важливим для розуміння контексту форму-
вання методологічних та практичних засад ор-
ганізації аудіовізуальних документів, на нашу 
думку, є активізація у 2-й половині 1960-х – на 
початку 1970-х рр. наукового діалогу про ви-
значення джерел комплектування для аудіовізу-
альних архівів. Зокрема, В. Фролов наголошу-
вав, що в якості джерел комплектування держа-
вних архівів можуть використовуватися тільки 
великі інформаційні та творчі підприємства, що 
мають найбільші можливості для фіксування 
значущих подій 9 . Інші автори (Л. Крюкова, 
Є. Никифоров) доречно зауважували, що навіть 
невеликі студії і окремі приватні особи можуть 
створювати цінні аудіовізуальні джерела, і це 
потрібно враховувати під час їх експертизи10. 

Історіографічні аспекти проблеми побіжно 
знайшли відображення в розвідках українських 
архівістів М. Базанової11 та І. Паладяна12. До на-
укових студій, де оприсутнена проблема органі-
зації аудіовізуальних документів, належить роз-
відка відомого архівіста, історика-джерело-
знавця О. Купчинського «Розшифрування ран-
ніх фотодокументів та їх описування в архівах і 
бібліотеках» (1978)13, у якій автор, зокрема, під-
німає питання про важливість формування фо-
тосправ згідно «з історичною єдиною цілісністю, 
сформованою в межах фондоутворювача», за-
перечуючи вилучення фотографій зі справ та їх 
механічне приєднання до загальних колекцій 
фотодокументів архівів та бібліотек. 

Необхідність враховувати значення устано-
ви-творця при оцінці аудіовізуальних докумен-
тів і організації їх постійного зберігання обґрун-
товувалася в цілій низці розробок фахівців 
ВНДІДАС 1970–1980-х рр.14 

Спеціальну увагу питанням фондування було 
приділено Л. Кобельковою. Зосередившись на 
фонодокументах в якості окремої групи аудіові-
зуальних документів, спираючись на результати 
аналізу походження, змісту і зовнішніх особли-
востей фонодокументів, історії та стану їх збері-
гання, дослідниця показала недоліки існуючої 
класифікації архівних фонодокументів, заснова-
ної на зовнішніх ознаках. Перспективи удоско-
налення організації фонодокументів на рівні ар-
хіву передовсім пов’язано з необхідністю пере-
ходу до їх фондування (замість існуючої в архі-
вах практики систематизації фонодокументів за 
видами). Визначальним при цьому виступає пе-
реконання авторки, що практика фондування 
дозволить уніфікувати в межах ДАФ СРСР по-
рядок організації фонодокументів, сприятиме їх 
централізованому обліку, підвищить ефектив-
ність пошуку та використання цих документів15. 

Окремі спроби вдосконалення теорії і мето-
дики класифікації аудіовізуальних документів 
робилися в зв’язку з підготовкою загальносоюз-
них, галузевих нормативно-методичних розро-
бок16. Утім вони не внесли докорінних змін в 
існуючий порядок групування документів. Ця 
обставина в значній мірі пояснюється тим, що в 
названих роботах уточнювалися лише окремі 
положення класифікації аудіовізуальних доку-
ментів (поняття виду та основних облікових 
одиниць, методика застосування загальних 
принципів класифікації документів ДАФ СРСР 
для групування аудіовізуальних документів) з 
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урахуванням практики спеціалізованих держав-
них архівів. 

Розробку проблеми стимулювали дискусії 
навколо оптимальних шляхів організації архів-
них документів. Вельми показовою в цьому від-
ношенні є дискусія між прихильниками та про-
тивниками фондової організації аудіовізуальних 
документів, зумовлена підготовкою «Основных 
правил работы с кинофотофонодокументами и 
видеофонограммами в ведомственных архивах». 
Одні її учасники (Л. Кобелькова, В. Магідов та 
інші)17 твердять, що на стадії відомчого збері-
гання закладається такий порядок класифікації 
аудіовізуальних документів, який за умови на-
ступності обліку документів зберігається і в 
державному архіві. Відтак наполягають на тому, 
що реорганізацію структури класифікації аудіо-
візуальних документів доцільно починати саме 
на стадії відомчого зберігання. Запропонований 
порядок фондування аудіовізуальних докумен-
тів дозволяє забезпечити наступність в обліку 
цих документів на стадії відомчого і державного 
зберігання, встановити єдиний порядок розмі-
щення документів всередині кожної колекції і 
домогтися поліпшення інформаційно-пошуко-
вих властивостей опису, спростити вирішення 
питань централізованого державного обліку ау-
діовізуальних документів ДАФ СРСР18. 

Принципово відмінне бачення з цього при-
воду висловили В. Баталін і Л. Крюкова в статті 
«Об организации КФФД и видеофонограмм в 
госархивах»19. Не заперечуючи фондову органі-
зацію аудіовізуальних документів для установ, в 
яких створення цих документів не є основною 
виробничою функцією, а самі аудіовізуальні до-
кументи є складовою частиною управлінської 
документації, автори піддають сумніву і запере-
ченню створення єдиних фондів з управлінської 
документації та аудіовізуальних документів у 
спеціалізованих установах. Подібне міркування 
вмотивовують їх зауваження, що: 1) аудіові-
зуальні документи не дають уявлення про дія-
льність установи-творця (його функції управ-
ління, планування, фінансування тощо); 2) назва 
спеціалізованої установи-створювача не несе 
ніякого інформаційного навантаження про до-
кументи; 3) для будь-якої установи-творця ау-
діовізуальних документів хронологічні рамки 
існування не пов’язані зі змістом самих докуме-
нтів, що можуть бути ширшими за крайні дати 
існування установи-творця. Місцезнаходження 
установи також не обмежує ані територіальності, 
ані тематики змісту аудіовізуальних документів. 

Розмірковуючи щодо можливих наслідків 
впровадження фондування на прикладі найбі-
льшого в галузі архіву, що зберігає кіно- і фото-
документи – Центрального державного кінофо-
тоархіву СРСР, дослідники дійшли висновку, 
що введення поняття «фонд», «колекція» стосо-
вно аудіовізуальних документів призведе до 
суттєвих складнощів у діяльності спеціалізова-
ного архіву щодо зберігання, обліку, описуван-
ня і, як наслідок, використання відомостей, що 
містяться в цих документах, крім полегшення 
(вельми проблемного) введення відомостей про 
аудіовізуальні документи в Центральному фон-
довому каталозі СРСР. Автори досить слушно 
зауважують, що «архівознавство, як прикладна 
наука, має сприяти вдосконаленню роботи з до-
кументами, а не ускладнювати її тільки тому, 
що практика роботи держархівів не вкладається 
в прокрустове ложе теоретичних досліджень». 

З наведеними міркуваннями В. Баталіна і 
Л. Крюкової солідарна Л. Розанова, яка в статті 
«О связи теории и практики в работе 
с фонодокументами»20 зазначає, що навіть якби 
фонодокументи не мали принципових відмінно-
стей від «традиційних» архівних документів, 
орієнтувати архіви на реорганізацію усталеної 
системи зберігання  було б вкрай архаїчно, оскі-
льки в час бурхливого розвитку електронно-
обчислювальної техніки нераціонально займа-
тися переформуванням комплексів фонодоку-
ментів. Натомість можливість перспективи роз-
витку ситуації автор убачає у використанні ав-
томатизованих інформаційно-пошукових систем. 

Після виходу названих праць питання органі-
зації аудіовізуальних документів не отримали 
подальшого розвитку, залишившись на маргіне-
сі архівознавчих досліджень. Тож історіографі-
чний доробок майже не поповнювався аж до се-
редини 2000-х рр. 

Серед напрацювань російської історіографії 
цих років слід згадати насамперед монографії 
В. Магідова21 та В. Коляди22. В. Магідов, зокре-
ма, у якості визначальної ознаки класифікації 
пропонує розглядати аудіовізуальні документи 
як складову частину документів певної устано-
ви, а далі в рамках установи групувати ці доку-
менти за різними ознаками − за видами, генети-
кою, хронологією тощо. На переконання автора, 
багато дослідників зводять до мінімуму значен-
ня цієї ознаки, залишаючи визначальним «особ-
ливості способу і техніки створення». На цій пі-
дставі аудіовізуальні документи відокремлю-
ються від інших типів документів і зберігаються 
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відокремлено. На його думку, існування спеціа-
лізованих архівів аудіовізуальних документів 
призводить до розриву їх генетичних зв’язків з 
іншими документами фондоутворювача, розпо-
рошення документів по різних архівосховищах, 
що зрештою ускладнює організацію користу-
вання ними23. 

Попри відсутність у сучасному українському 
дискурсі спеціальних наукових звернень до 
окресленої нами проблематики особливе заціка-
влення викликає останнє фахове напрацювання, 
поява якого є важливою віхою поступу для віт-
чизняної архівної науки у справі вивчення ау-
діовізуальних документів в цілому. Йдеться про 
перший український методичний посібник «Ро-
бота архівних установ з аудіовізуальними доку-
ментами»24, в якому четверту главу першого ро-
зділу відведено дослідженню організації аудіо-
візуальних документів Національного архівного 
фонду на рівні архіву, у межах фондової та не-
фондової систем. Викладений у главі матеріал 
слугує добрим інтелектуальним стимулом для 
подальшого осмислення досліджуваної пробле-
ми і, зокрема, різнобічних її аспектів. 

На тлі безпрецедентного збільшення питомої 
ваги цифрових аудіовізуальних документів в 
електронному документному просторі актуаль-
ною потребою стала належна їх організація. 
Відтак цілком на часі видається розвідка 
Т. Ємельянової25, в якій у першому наближенні 
здійснено спробу осмислення місця цифрових 
аудіовізуальних документів у складі Національ-
ного архівного фонду й архівних фондів (зіб-
рань). Окреслюючи проблемне коло питань, 
пов’язаних із цифровими аудіовізуальними до-
кументами, авторка принагідно зазначає, що ро-
бота з ними ведеться в умовах термінологічної, 
типологічної, правової та технологічної неви-
значеності. 

Певну заявку на продовження дослідницької 
лінії містять методичні рекомендації «Відбір на 
постійне зберігання цифрових аудіовізуальних 
документів»26, які ґрунтуються на досвіді робо-
ти профільної вітчизняної установи – Централь-
ного державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного. 

Історіографічний доробок організації аудіо-
візуальних документів був би неповним без 
аналізу зарубіжного досвіду, розпочати який ва-
рто з поглядів польських дослідників. Вагоме 
місце в історіографічному надбанні посідають 
праці першого директора Архіву механічної до-
кументації (Archiwum Dokumentacji Mecha-

nicznej) Р. Новицького, діяльність якого від по-
чатку була спрямована на розроблення засад 
класифікації, організації та обліку фото- і фоно-
документів. Тож цілком прогнозованими вида-
ються опубліковані на сторінках «Aрхейону» 
статті, в яких викладено авторську перспектив-
ну концепцію розвитку архіву, висвітлено про-
блеми, пов’язані з колекціями27, з джерелознав-
чих позицій здійснено оцінку фотографій, зву-
козаписів і фільмів28. 

Не можна обминути увагою праці знаного 
фахівця в області науково-технічного опрацю-
вання аудіовізуальних документів та авторки 
численних статей з цієї проблематики Г. Карчо-
вої, з-поміж яких на особливе поціновування за-
слуговує праця «Розвиток діловодства і сучасні 
види архівних документів. Візуальна й звукова 
документація (фотографії, фільми, звукозапи-
си)»29. У перших трьох частинах дослідження з 
документознавчих позицій студіюються фото-, 
фоно- і кінодокументи, подаються основні тер-
мінологічні поняття, обумовлюються техніка 
запису і типи носіїв. Крім того, дослідниця пе-
рераховує і характеризує інституції, що ство-
рюють і накопичують аудіовізуальні документи. 
Розробляючи питання науково-технічного опра-
цювання архівного фонду, авторка приходить до 
висновку про важливість правильного визна-
чення предмета опрацювання. Для фотографій, 
за Г. Карчовою, одиницю фонду становить тема, 
що складається з одного або декількох знімків, 
зроблених в один і той же час, на яких зображе-
но одну і ту ж подію або об’єкт. Такі фотографії 
утворюють хронологічну або логічну ціліс-
ність30. Для звукозаписів (фонодокументів) оди-
ницю фонду становить звукова інформація, що 
відноситься до конкретної події, явища або лю-
дини, і зафіксована на звуковому носії, незале-
жно від величини і типу самого носія31. Зважа-
ючи на те, що для кінодокументів немає чіткого 
формулювання одиниці фонду, на практиці рі-
шення цього питання залежить від специфіки 
фонду архіву. Тож одиницю фонду кінодокуме-
нтів може складати: 1) одиничний однорідний 
кінодокумент, який має одну назву, незалежно 
від типу і розміру носія; 2) певна тема кінодо-
кументів, присвячена конкретній події, явищу 
або людині; 3) хроніка, низка окремих тем, що 
складають разом з коментарем цілісність32. 

 
 Р. Новицький очолював Архів механічної докуме-

нтації у 1957–1962 рр. 
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Сформульовані Г. Карчовою положення отри-
мали продовження в праці історика-архіво-
знавця Г. Робутки, присвяченій проблемі науко-
во-технічного опрацювання «неактової докуме-
нтації»33. 

Важливий вплив на парадигму знань про ау-
діовізуальні документи справив підручник «Ар-
хівістика»34 (1989) польських науковців Г. Робут-
ки, Б. Ришевського i A. Томчака. Другий розділ 
«Нарис історії польських архівів та їх сучасна 
організація» присвячено архівуванню фотографій, 
фільмів і звукозаписів, а також містить рекомен-
дації щодо окремих етапів їх науково-технічного 
опрацювання та умов зберігання. 

Десять років потому побачила світ «Методи-
ка архівної роботи» під редакцією С. Нав-
роцького i С. Серповського, в якій, з-поміж ін-
ших, автори торкнулися питань накопичення, 
зберігання і опрацювання аудіовізуальних до-
кументів35. 

Упродовж останнього десятиліття деякі ас-
пекти, пов’язані з організацією аудіовізуальних 
документів (в теоретичному та практичному 
плані), стали предметом розгляду в працях 
А. Модзалевської 36 , Є. Подгорської 37 , К. Пон-
тека38 та М. Яблонської39. 

Зарубіжна (англомовна) історіографія про-
блем аудіовізуальних документів пов’язана в 
першу чергу з діяльністю ЮНЕСКО у сфері 
збереження аудіовізуальної спадщини. Після 
прийняття в 1980 р. «Рекомендацій по збере-
женню рухливих зображень» ЮНЕСКО спів-
працює з декількома неурядовими організація-
ми, які входять до складу Координаційної ради 
асоціації аудіовізуальних архівів (CCAAA), до-
сліджуючи аудіовізуальні документи та аудіові-
зуальні архіви. В 1997 р. ЮНЕСКО випустив 
практичний довідник по аудіовізуальних архі-
вах («Audiovisual archives: a practical reader») – 
збірник текстів і документів практично з усіх 
питань, пов’язаних з аудіовізуальними архівами, 
який і донині не втратив актуальності40. У ньо-
му, зокрема, йдеться про термінологічне і видо-
ве маркування аудіовізуальних документів та 
аудіовізуальних архівів, однак відсутня інфор-
мація щодо організації цих документів у складі 
архівних фондів чи колекцій. Мало світла про-
ливає на окреслену проблему й виданий у 
2004 р. ЮНЕСКО документ «Аудіовізуальне ар-
хівування. Філософія і принципи»41. Його автор 
Р. Едмондсон – модератор мережі спеціалістів в 
галузі філософії аудіовізуального архівування 
(Audiovisual Archiving Philosophy Interest Net-

work – AVAPIN) – серед іншого звертається до 
типології аудіовізуальних архівів, розвиваючи ідеї, 
висунуті у 1990-х рр. Г. Кохом42  та П.-Ч. Узаї43 , 
втім не дає матеріалу для освоєння різних підхо-
дів щодо організації аудіовізуальних документів 
на архівному і національному рівнях. 

Вочевидь, відмінною рисою досліджень захі-
дних фахівців є їх орієнтація на питання, 
пов’язані переважно із теорією і практикою від-
бору аудіовізуальних документів (A. Kюнтзель, 
С. Кула, Х. Харрісон, М.-А. Хабін), забезпечен-
ням їх збереженості (Ю. Гайтман, А. Гьофнер, 
Дж. Ротенберг, Д. Шюллер), правовими аспек-
тами тощо. Натомість в прямому контексті про-
блематика організації аудіовізуальних докумен-
тів так і не була проголошена. 

Отож, як для радянської, так і для сучасної 
української та зарубіжної дослідницької тради-
ції характерною є відсутність досліджень, що 
забезпечують узагальнення та порівнянність ві-
тчизняного і зарубіжного досвіду вивчення по-
рушеної нами проблеми. Досі в історіографіч-
них студіях отримали висвітлення лише окремі 
аспекти, пов’язані з історією становлення та 
функціонування аудіовізуальних архівів, органі-
зацією документів усередині них – у певних 
моментах плідні, проте безсистемні розвідки на 
рівні окремого відтинку часу чи окремої персо-
налії. Не стали предметом спеціального опра-
цювання принципи і науково обґрунтована ме-
тодика організації аудіовізуальних документів в 
архівах різного профілю. Практично відсутні у 
фокусі уваги дослідників проблеми адаптації 
цифрових аудіовізуальних документів архівами, 
а отже, й узгодженого розвитку аналогових і 
цифрових комплексів (фондів, колекцій). Розро-
бки в цьому напрямі видаються стратегічно ва-
жливими й актуальними, оскільки зрештою від 
архівів залежить, чи будуть цифрові аудіовізуа-
льні документи включені в контекст сучасної 
науки і культури, а також чи збережуть вони 
свою доступність у довготривалій перспективі. 
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Статья посвящена историографическому дискурсу организации аудиовизуальных документов. 

Определено общее состояние изучения темы советской, современной украинской и зарубежной ис-
ториографией, указано на проблемные вопросы, требующие дальнейших научных исследований. 

Ключевые слова: организация аудиовизуальных документов, историографический дискурс, фонд, 
коллекция. 

 
The article is devoted to historiographical discourse of the audiovisual documents organization. It out-

lines the overall study of the main Soviet and modern Ukrainian and foreign historiography; highlights the 
problematic issues that require further research. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТОПОТОКІВ СІЛЬСЬКОЇ  

(СЕЛИЩНОЇ) РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

У статті висвітлено основні результати дослідження документопотоків сільської (селищної) ради 
об’єднаної територіальної громади, що мають сприяти раціональній організації діловодства, зокре-
ма встановленню єдиного порядку формування справ, забезпеченню їх обліку та оперативного по-
шуку документів. За результатами проведеного дослідження визначено оптимальний склад докуме-
нтів, що утворюються в діяльності сільської (селищної) ради об’єднаної територіальної громади і 
розроблено примірну номенклатуру справ. Крім того, у статті надано рекомендації щодо підготовки 
індивідуальної номенклатури справ сільської (селищної) ради об’єднаної територіальної громади на 
підставі примірної номенклатури справ, вимоги до її оформлення та групування документів у справи. 

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, сільська (селищна) рада, номенклатура справ, 
примірна номенклатура справ, індивідуальна номенклатура справ, справа, заголовок справи, строк 
зберігання справи, формування справ. 

 
 
Запровадження адміністративно-терито-

ріальної реформи в Україні. У результаті адмі-
ністративно-територіальної реформи, що прово-
диться в Україні з 2015 року на підставі Закону 
України від 05 лютого 2015 року № 157-VIII 
«Про добровільне об’єднання територіальних 
громад»1 (далі – Закон № 157-VIII) і полягає у 
наданні більших повноважень органам місцево-
го самоврядування (децентралізації) та зміні 
адміністративно-територіального поділу країни, 
планується замість понад 11 тисяч місцевих рад 
утворити 1500–2000 нових адміністративно-
територіальних одиниць – об’єднаних територі-
альних громад (далі – ОТГ). 

Запровадження політики децентралізації уп-
равління має стати дієвим фактором стабілізації 
соціально-економічної ситуації, подолання су-
перечностей між різними рівнями влади, сприя-
ти підвищенню ефективності використання бю-
джетних коштів на всіх рівнях управління. 

Головні завдання децентралізації на серед-
ньострокову перспективу полягають у завер-
шенні формування спроможних територіальних 
громад на всій території країни, посиленні ін-
ституційної та ресурсної спроможності громад, 
запровадженні стратегічного планування розви-
тку ОТГ, розбудові інфраструктури громад, під-
вищенні якості надання всього спектру публіч-
них послуг населенню. 

Умови добровільного об’єднання територі-

альних громад. ОТГ утворюються шляхом доб-
ровільного об’єднання сусідніх міських, селищ-
них та сільських рад в одну громаду, що матиме 
один спільний орган місцевого самоврядуван-
ня – раду. При цьому відзначимо, що існують 
певні умови добровільного об’єднання терито-
ріальних громад, основними з яких є такі: 

– ОТГ має бути розташована в межах тери-
торії однієї області; 

– при прийнятті рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад беруться до 
уваги історичні, природні, етнічні, культурні 
чинники, що впливають на соціально-еконо-
мічний розвиток ОТГ; 

– якість та доступність публічних послуг, що 
надаються в ОТГ, не можуть бути нижчими, ніж 
до об’єднання; 

– відстань від адміністративного центру 
об’єднаної територіальної громади до найвідда-
ленішого населеного пункту цієї громади не 
може перевищувати 20 км шляхами сполучення 
з твердим покриттям; 

– адміністративним центром визначається 
населений пункт, що має розвинену інфраструк-
туру і розташований, як правило, найближче до 
географічного центру ОТГ; 
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– при об’єднанні територіальної громади ста-
тус населених пунктів, що увійшли до складу 
ОТГ міст, сіл, селищ не змінюється; 

– найменування ОТГ, як правило, є похідною 
від найменування того населеного пункту, що 
стає її адміністративним центром; 

– у складі ОТГ не може існувати іншої тери-
торіальної громади, яка має свій представниць-
кий орган місцевого самоврядування; 

– територія ОТГ має бути нерозривною, її 
межі визначаються по зовнішніх межах юрис-
дикції територіальних громад, що об’єдналися. 

Ініціаторами об’єднання можуть бути: 

– сільський, селищний, міський голова; 

– не менш як третина депутатів від загально-
го складу сільської, селищної, міської ради; 

– члени територіальної громади в порядку 
місцевої ініціативи або ж органи самоорганізації 
населення відповідної території. 

 
Етапи проведення добровільного об’єднання 

територіальних громад 
Етап І 
1. Голова ради, що виступає ініціатором 

об’єднання, готує розпорядження «Про ініцію-
вання добровільного об’єднання територіальних 
громад з адміністративним центром у 
_____________________». 

(найменування населеного пункту) 

2. Голова ради, що є ініціатором, забезпечує 
проведення громадського обговорення на гро-
мадських слуханнях. Підсумки громадських 
слухань оформлюються протоколом. 

3. Рада-ініціатор після проведення громадсь-
кого обговорення приймає рішення «Про на-
дання згоди на добровільне об’єднання терито-
ріальних громад». 

4. Голова ради, що є ініціатором, направляє 
письмове звернення головам рад суміжних гро-
мад, з якими буде об’єднання. 

Етап ІІ 
5. Голова ради суміжної громади забезпечує 

вивчення пропозицій та проведення громадсь-
кого обговорення на громадських слуханнях. 
Підсумки громадських слухань оформлюються 
протоколом. 

6. Після завершення громадського обгово-
рення сесія суміжної ради, у разі згоди, приймає 
рішення «Про надання згоди на добровільне 
об’єднання територіальних громад та делегу-

вання представника до спільної робочої групи» і 
направляє його голові ради-ініціатора. 

Етап ІІІ 
7. Голова ради-ініціатора приймає розпоря-

дження «Про утворення спільної робочої групи 
з підготовки проектів рішень щодо добровіль-
ного об’єднання територіальних громад» та ін-
формує про це обласну раду і обласну державну 
адміністрацію. 

8. Спільна робоча група на своїх засіданнях 
готує проект рішення щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад. 

9. Голови всіх рад забезпечують проведення 
громадського обговорення проектів рішень що-
до добровільного об’єднання територіальних 
громад. Підсумки громадських слухань оформ-
люються протоколом. 

10. Після обговорення, сесії всіх рад схва-
люють рішення «Про схвалення проекту рішен-
ня сільської ради про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та у п’ятиденний строк 
подають обласній державній адміністрації для 
надання висновку щодо відповідності цього 
проекту Конституції та Законам України. 

11. Обласна державна адміністрація протя-
гом 10 робочих днів із дня отримання проекту 
рішення готує відповідний висновок, що за-
тверджується розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації. 

12. Сільські ради після отримання висновку 
приймають рішення «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад». 

13. Обласна державна адміністрація протя-
гом 10 робочих днів із дня отримання рішень 
про добровільне об’єднання територіальних 
громад звертається до Центральної виборчої 
комісії для прийняття нею рішення про призна-
чення перших виборів депутатів сільської (се-
лищної чи міської) ради та відповідного сільсь-
кого (селищного чи міського) голови. Про таке 
звернення обласна державна адміністрація од-
ночасно інформує відповідні обласні ради, від-
повідні ради, що прийняли рішення про добро-
вільне об’єднання територіальних громад. 

ОТГ, адміністративним центром якої визна-
чено місто, є міською територіальною громадою. 
Якщо центром визначено селище міського типу, 
то відповідно – селищною, якщо село – сільсь-
кою. Напрями діяльності та функції міської ОТГ 
дещо відрізняються від тих, що виконують сіль-
ська і селищна ОТГ. Ми приділимо увагу складу 
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документації, формуванню документів у справи 
та розробленню номенклатур справ у радах 
сільських та селищних ОТГ, адже документи 
цих органів місцевого самоврядування, залежно 
від функцій, виконуваних ними, є схожими і на-
віть однотипними. 

Види номенклатур справ. Відповідно до 
Правил організації діловодства та архівного 
зберігання документів у державних органах, ор-
ганах місцевого самоврядування, на підприємс-
твах, в установах і організаціях2, затверджених 
наказом Міністерства юстиції України від 
18 червня 2015 року № 1000/5 (далі – Правила), 
номенклатура справ – це обов’язковий для кож-
ної установи систематизований перелік назв 
справ, що формуються в її діловодстві, із зазна-
ченням строків зберігання справ. 

Номенклатура справ призначена для встано-
влення в установі єдиного порядку формування 
справ незалежно від форми носія інформації, 
забезпечення їх обліку, оперативного пошуку 
документів за їх змістом і видом, визначення 
строків зберігання справ і є основою для скла-
дання описів справ постійного та тривалого 
(понад 10 років) зберігання, а також для обліку 
справ тимчасового (до 10 років включно) збері-
гання. Закріплена в номенклатурі схема систе-
матизації справ використовується при розроб-
ленні схеми картотеки на виконані документи. 

Відповідно до Правил існують такі види но-
менклатур справ: типова; примірна; індивідуа-
льна номенклатура справ установи (зведена но-
менклатура справ) та номенклатура справ стру-
ктурного підрозділу. 

 
Особливості розроблення і призначення 

типових і примірних номенклатур справ. Ти-
пові та примірні номенклатури справ розробля-
ють із метою створення методичної основи раці-
ональної організації діловодства у певних групах 
установ; уніфікації заголовків справ; встанов-
лення єдиних строків зберігання однотипних 
справ; упорядкування, обліку та формування до-
кументів у справах на стадії діловодства. 

Типова номенклатура справ встановлює ти-
повий склад справ для установ, однорідних за 
характером діяльності, однаковою структурою, 
з єдиною системою індексації кожної справи і є 
нормативним актом. 

Примірна номенклатура справ установлює 
примірний склад справ для установ, однорідних 
за характером діяльності, але різних за структу-
рою, і має рекомендаційний характер. 

Розроблення примірних і типових номенкла-
тур справ здійснюють міністерства, інші цент-
ральні органи виконавчої влади та центральні 
установи, а також місцеві органи виконавчої 
влади або, за їх дорученням, галузеві науково-
дослідні інституції, що належать до сфери уп-
равління відповідних органів. 

Примірні та типові номенклатури справ 
обов’язково розглядаються Центральною експе-
ртно-перевірною комісією (далі – ЦЕПК) Дер-
жавної архівної служби України (далі – Укр-
держархів) у порядку, встановленому наказом 
Міністерства юстиції України від 24 травня 
2012 року № 779/5 «Про затвердження Поло-
ження про Центральну експертно-перевірну ко-
місію Державної архівної служби України» 3 . 
Згідно із зазначеним нормативно-правовим ак-
том за результатами розгляду відповідних но-
менклатур справ ЦЕПК приймає рішення про 
схвалення та подання на погодження Голови 
Укрдержархіву і затвердження керівників дер-
жавних органів типових номенклатур справ та 
погодження примірних номенклатур справ. 

 
Розроблення примірної номенклатури 

справ сільської (селищної) ради ОТГ. Примірна 
номенклатура справ сільської (селищної) ради 
об’єднаної територіальної громади (далі – рада 
територіальної громади) є систематизованим 
переліком заголовків справ, що створюються 
під час діяльності ради територіальної громади, 
із зазначенням строків зберігання цих справ. 

Примірну номенклатуру справ підготовлено 
Українським науково-дослідним інститутом ар-
хівної справи та документознавства у 2017 році 
на підставі вивчення структури, функцій і на-
прямів діяльності ради територіальної громади, 
а також складу та змісту документів, що ство-
рюються у результаті її діяльності. 

Примірну номенклатуру справ побудовано за 
функціональним принципом. 

При розробленні примірної номенклатури 
справ укладачі керувалися такими нормативно-
правовими актами: Закон України від 21 травня 
1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самовря-
дування в Україні»4; Закон № 157-VIII5; Закон 
України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII 
«Про нотаріат»6; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про за-
твердження Порядку організації та ведення вій-
ськового обліку призовників і військовозо-
бов’язаних»7; наказ Міністерства юстиції Укра-
їни від 18 червня 2015 року № 1000/5 «Про за-
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твердження Правил організації діловодства та 
архівного зберігання документів у державних 
органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях»8; на-
каз Міністерства юстиції України від 
11 листопада 2011 року № 3306/5 «Про затвер-
дження Порядку вчинення нотаріальних дій по-
садовими особами органів місцевого самовря-
дування»9; наказ Міністерства юстиції України 
від 22 грудня 2010 року № 3253/5 «Про затвер-
дження Правил ведення нотаріального діловод-
ства» 10  (далі – Правила ведення нотаріального 
діловодства). А також, методичними рекоменда-
ціями із розроблення галузевих переліків доку-
ментів та типових (примірних) номенклатур 
справ 11 , схваленими Нормативно-методичною 
комісією Укрдержархіву (протокол від 18 грудня 
2012 року № 5) та найбільш досконало підготов-
леними індивідуальними номенклатурами справ 
визначеної групи рад територіальних громад. 

Для визначення строків зберігання справ, ук-
лючених до примірної номенклатури справ, ви-
користано Перелік типових документів, що 
створюються під час діяльності державних ор-
ганів та органів місцевого самоврядування, ін-
ших установ, підприємств та організацій, із за-
значенням строків зберігання документів12, за-
тверджений наказом Міністерства юстиції Укра-
їни від 12 квітня 2012 року № 578/5 (далі – 
Типовий перелік), Перелік документів, що ство-
рюються у сфері державної реєстрації актів ци-
вільного стану, зі строками їх зберігання13, за-
тверджений наказом Міністерства юстиції Укра-
їни від 30 грудня 2013 року № 2804/5 (далі – 
Галузевий перелік) та Типову номенклатуру 
справ державної нотаріальної контори та прива-
тного нотаріуса, що додається до Правил веден-
ня нотаріального діловодства (далі – Типова 
номенклатура справ). 

Загальні вимоги щодо підготовки індивіду-

альної номенклатури справ ради територіа-

льної громади. Під час підготовки індивідуаль-
ної номенклатури справ ради територіальної 
громади слід керуватися примірною номенкла-
турою справ. При цьому нагадаємо, що примір-
на номенклатура справ має рекомендаційний 
характер, адже вона встановлює примірний 
склад справ, утворюваних у діловодстві ради 
територіальної громади, та узагальнені назви 
розділів. Тому індивідуальні номенклатури 
справ, підготовлені на підставі примірної номе-
нклатури справ, можуть відрізнятися від примі-
рної номенклатури справ, як за кількістю і на-

звами розділів, так і за складом документів. Так, 
наприклад, розділ 06 «Житлово-побутові та зе-
мельні питання» може бути поділено на окремі 
розділи «Житлово-побутові питання» та «Земе-
льні питання» у разі, якщо справи з цих питань 
ведуться у різних структурних підрозділах ради 
територіальної громади. 

При підготовці індивідуальної номенклатури 
справ ради територіальної громади слід мати на 
увазі, що: 

1. З примірної номенклатури справ до інди-
відуальної переносять лише ті заголовки справ, 
документи яких фактично створюються в діяль-
ності ради конкретної територіальної громади. 
Крім того, в індивідуальну номенклатуру справ 
можуть бути включені справи, не передбачені 
примірною номенклатурою справ. 

В індивідуальній номенклатурі справ обов’яз-
ково передбачають справи, що містять електрон-
ні документи з електронно-цифровим підписом і 
створюються лише в електронній формі. 

2. Заголовки справ, наведені в примірній но-
менклатурі справ, при складанні індивідуальної 
номенклатури справ, можуть конкретизуватися 
та уточнюватися, а саме: можуть вказуватися 
конкретні кореспонденти, додаватися або вилу-
чатися із заголовка деякі види документів тощо. 
Наприклад, заголовок справи «Листування із 
суміжними територіальними громадами з пи-
тань добросусідства і партнерства» може бути 
конкретизований за кореспондентами: «Листу-
вання із Васильковецькою сільською громадою 
з питань добросусідства і партнерства» та «Лис-
тування із Гусятинською селищною громадою з 
питань добросусідства і партнерства». 

3. Залежно від обсягу документів та строків 
їх зберігання в індивідуальній номенклатурі до-
зволяється об’єднувати чи подрібнювати справи, 
зазначені в примірній номенклатурі справ. На-
приклад, справа «Документи (акти, довідки, 
плани, звіти, відомості, листи) про обстеження 
технічного, санітарного і протипожежного ста-
ну будівель і приміщень ради» може бути по-
дрібнена на кілька справ за більш вузькими пи-
таннями: «Документи (акти, довідки, плани, зві-
ти, відомості, листи) про обстеження технічного 
і санітарного стану будівель і приміщень ради» 
та «Документи (акти, довідки, плани, звіти, ві-
домості, листи) про пожежно-технічні обсте-
ження і перевірки будівель та приміщень ради». 

Назва справи «Журнали (картки, електронна 
база даних) реєстрації вхідних, вихідних та вну-
трішніх (заяв, доповідних і пояснювальних за-



 

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика 

98 

писок тощо) документів» в індивідуальній но-
менклатурі справ має бути конкретизована за 
відповідними реєстраційними формами, що за-
ведено у діловодстві виконавчого комітету ради 
територіальної громади, а саму справу поділено 
на три окремі, наприклад: «Електрона база да-
них вхідних документів», «Електрона база да-
них вихідних документів», «Журнал реєстрації 
внутрішніх документів (заяв, доповідних і пояс-
нювальних записок тощо)». 

4. Строки зберігання справ, передбачені 
примірною номенклатурою справ, переносяться 
до індивідуальної номенклатури справ. Для 
управлінських та науково-технічних документів, 
не передбачених примірною номенклатурою 
справ, строки зберігання встановлюють відпо-
відно до Типового переліку; для документів, що 
стосуються державної реєстрації актів цивільно-
го стану, – Галузевого переліку; для документів, 
що стосуються вчинення нотаріальних дій, – на 
підставі Типової номенклатури справ. Для до-
кументів, не передбачених типовим і галузевим 
переліками та типовою номенклатурою справ, 
строки зберігання встановлюють на підставі їх 
вивчення ЕК ради територіальної громади за 
погодженням з ЕК архівного відділу рай-
держадміністрації та ЕПК відповідного держав-
ного архіву. При цьому в індивідуальній номен-
клатурі справ у графі 5 роблять примітку: 
«Строк зберігання встановлено (назва ЕПК від-
повідного державного архіву, протокол 
від _________№_____)». 

5. Оформлення, схвалення, погодження та 
затвердження індивідуальної номенклатури 
справ ради територіальної громади здійснюють 
відповідно до вимог Правил14. 

Індивідуальну номенклатуру справ склада-
ють у чотирьох примірниках, на кожному з яких 
повинен бути заповнений гриф схвалення з ЕК 
архівного відділу відповідної райдержадмініст-
рації та погодження ЕПК відповідного держав-
ного архіву. Перший (недоторканний) примір-
ник зберігається у службі діловодства ради те-
риторіальної громади, другий – використову-
ється службою діловодства як робочий, третій – 
передається до архіву ради територіальної гро-
мади для здійснення контролю за формуванням 
справ у структурних підрозділах, четвертий – 
надсилається до архівного відділу райдержадмі-
ністрації. 

Форму номенклатури справ встановлено 
Правилами15. 

Вимоги до заповнення граф номенклатури 

справ. При заповненні граф індивідуальної но-
менклатури справ ради територіальної громади 
слід враховувати такий порядок: 

1. У першій графі проставляють індекс спра-
ви, який складається з індексу розділу, що від-
повідає певному напряму діяльності ради тери-
торіальної громади (у разі функціонального 
принципу побудови тексту) або структурного 
підрозділу ради територіальної громади (у разі 
структурного принципу побудови тексту) і по-
рядкового номера справи, наприклад: 03–04, де 
03 – розділ Бюджетно-фінансова робота та бух-
галтерський облік, а 04 – номер справи згідно з 
порядком нумерації в межах розділу. 

Наприкінці кожного розділу у цій графі за-
лишають кілька резервних індексів для можли-
вого внесення протягом року, у разі необхіднос-
ті, нових справ у номенклатуру справ. 

2. У другій графі наводять заголовок справи 
(тому, частини). Заголовок справи повинен чіт-
ко у стислій узагальненій формі відображати 
склад і зміст документів справи. Не дозволяєть-
ся вживання у заголовках справ неконкретних 
формулювань («різні матеріали», «загальне лис-
тування», «вхідна кореспонденція», «вихідна 
кореспонденція» тощо), а також вставних слів і 
складних синтаксичних зворотів. 

Під час формулювання заголовків справ ура-
ховують такі ознаки формування справ, як: но-
мінальна, авторська, кореспондентська, предме-
тно-питальна, хронологічна, географічна. Доку-
менти можна формувати у справи на основі ок-
ремої ознаки або сполучення ознак. 

Враховуючи зазначені ознаки, заголовок спра-
ви максимально може складатися з елементів, що 
розміщуються у такій послідовності: 

назва виду справи (листування, журнал, кни-
га тощо) чи виду документів у справі (розпоря-
дження, протоколи, акти, звіти тощо); 

автор документів (найменування ради тери-
торіальної громади, найменування структурного 
підрозділу ради територіальної громади або 
найменування посади особи, яка має право ви-
давати певний вид документів); 

кореспондент або адресат (найменування 
юридичної особи або прізвище фізичної особи, 
від якої надійшли або якій адресовані докумен-
ти); короткий зміст документів справи (основне 
питання, якому присвячено справу); 

назва місцевості (території), з якою 
пов’язаний зміст документів справи; 
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період (рік, квартал, місяць), до якого нале-
жать документи справи; 

вказівки на наявність у справі копій докуме-
нтів (у разі наявності копій). 

У заголовках особових, квартирних та інших 
справ, що містять документи з одного питання, 
пов’язані послідовністю організації процедур 
діловодства, вживають термін «справа», напри-
клад: «Особова справа», «Квартирна справа». 

У заголовках справ, що містять документи з 
одного питання, не пов’язані послідовністю ор-
ганізації процедур діловодства, вживають тер-
мін «документи», а після нього в дужках зазна-
чають основні види документів справи, напри-
клад: «Документи (свідоцтва, акти, договори) на 
право власності на землю, споруди, майно; на 
право володіння, користування, розпорядження 
майном». 

3. Третю графу (кількість справ) заповнюють 
після закінчення діловодного року, коли відомо, 
яка кількість справ утворилась у минулому ді-
ловодному році. Ці дані також відображають у 
підсумковому записі, що обов’язково оформля-
ють після закінчення діловодного року. 

4. У четвертій графі індивідуальної номенк-
латури справ зазначають строки зберігання і по-
силання на статті типового або галузевого пере-
ліків чи типової номенклатури справ. В окремих 
випадках, коли у справах передбачається фор-
мування документів із різними тимчасовими 
строками зберігання, встановлюють максималь-
ний строк зберігання, наприклад, справа з доку-
ментами, строки зберігання яких встановлені 3 і 
5 років, буде мати строк зберігання 5 років. 

Не дозволяється включати до справи доку-
менти постійного або тривалого строку збері-
гання разом із документами тимчасового збері-
гання. 

Якщо до строку зберігання справи додано 
позначку «ЕПК», це означає, що окремі докуме-
нти зі складу цієї справи можуть бути внесені 
до Національного архівного фонду (далі – НАФ). 
Після проведення додаткової експертизи цінно-
сті по закінченню діловодного року остаточне 
рішення про внесення до НАФ або знищення 
таких документів приймає ЕПК відповідного 
державного архіву. 

При формуванні документів із грифом «Для 
службового користування» в одну справу, неза-
лежно від їх змісту, строк зберігання справи не 
встановлюється, а у графі 4 ставлять відмітку 
«ЕК». Після закінчення діловодного року цю 
справу переглядає ЕК поаркушно і визначає 

строк її зберігання. За необхідності приймається 
рішення про переформування документів такої 
справи (документи постійного строку зберіган-
ня групують в окрему справу, що отримує само-
стійний заголовок і додатково вноситься до но-
менклатури справ). 

5. У п’ятій графі індивідуальної номенклату-
ри справ проставляють відмітки про: носій ін-
формації; вилучення справ, передавання їх до 
архіву або іншого структурного підрозділу; пе-
рехідні справи; осіб, відповідальних за ведення 
відповідної справи тощо. 

 
Основні правила групування документів у 

справи. Під час формування справ слід дотри-
муватися таких загальних правил: 

– уміщувати у справи тільки виконані доку-
менти відповідно до заголовків справ у номенк-
латурі; 

– групувати у справи документи, виконані 
упродовж одного календарного року, за винят-
ком перехідних справ, що ведуться упродовж 
кількох років, та особових справ; 

– включати до справи документи з одного 
питання або групи споріднених питань, що ста-
новлять єдиний тематичний комплекс, спочат-
ку – ініціативний документ, а потім – усі інші в 
логічній послідовності; 

– уміщувати у справи лише оригінали або, у 
разі їх відсутності, засвідчені в установленому 
порядку копії документів; 

– не допускати включення до справ чорнових, 
особистих документів, розмножених копій та 
документів, що підлягають поверненню; 

– окремо групувати у справи документи пос-
тійного і тимчасового зберігання; 

– за обсягом справа не повинна перевищува-
ти 250 аркушів (30–40 міліметрів завтовшки). 

Індивідуальна номенклатура справ підлягає 
невідкладному переоформленню, повторному 
схваленню архівним відділом райдержадмініст-
рації та погодженню з відповідним державним 
архівом у разі суттєвих змін у структурі, функ-
ціях чи характері діяльності, але не рідше одно-
го разу на 5 років. За відсутності таких змін до 
кінця кожного діловодного року (не пізніше 
грудня) номенклатура справ обов’язково уточ-
нюється, передруковується, затверджується го-
ловою територіальної громади і набирає чинно-
сті з 1 січня наступного року. 

 
 



 

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика 

100 

 
1  Про добровільне об’єднання територіальних гро-

мад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 
05.09.2017). 

2 Правила організації діловодства та архівного збері-
гання документів у державних органах, органах місце-
вого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях : затв. наказом М-ва юстиції України від 
18.06.2015 № 1000/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/z0736-15 (дата звернення: 05.09.2017). 

3  Про затвердження Положення про Центральну 
експертно-перевірну комісію Державної архівної служ-
би України : наказ М-ва юстиції України від 24.05.2015 
№ 779/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0833-
12 (дата звернення: 05.09.2017). 

4 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон Ук-
раїни від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 05.09.2017). 

5  Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 
05.09.2017). 

6  Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 
№ 3425-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3425-
12 (дата звернення: 05.09.2017). 

7 Про затвердження Порядку організації та ведення 
військового обліку призовників і військовозоб-
ов’язаних : Постанова Кабінету Міністрів України від 
07.12.2016 № 921. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/921-2016-п (дата звернення: 05.09.2017). 

8 Про затвердження Правил організації діловодства 
та архівного зберігання документів у державних орга-
нах, органах місцевого самоврядування, на підприємст-
вах, в установах і організаціях : наказ М-ва юстиції Ук-
раїни від 18.06.2015 № 1000/5. URL: http://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/z0736-15 (дата звернення: 05.09.2017). 

 
9 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних 

дій посадовими особами органів місцевого самовряду-
вання : наказ М-ва юстиції України від 11.11.2011 
№ 3306/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11 
(дата звернення: 05.09.2017). 

10 Про затвердження Правил ведення нотаріального 
діловодства : наказ М-ва юстиції України від 22.12.2010 
№ 3253/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-
10 (дата звернення: 05.09.2017). 

11 Методичні рекомендації з розроблення галузевих 
переліків документів та типових (примірних) номенкла-
тур справ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД; упо-
ряд. О. М. Загорецька. Київ, 2012. 32 с. URL: http://  
undiasd.archives.gov.ua/doc/ mr-typnom.pdf (дата звер-
нення: 05.09.2017). 

12 Перелік типових документів, що створюються під 
час діяльності державних органів та органів місцевого 
самоврядування, інших установ, підприємств та органі-
зацій, із зазначенням строків зберігання документів : 
затв. наказом М-ва юстиції України від 12.04.2012 
№ 578/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/z0571-12 
(дата звернення: 05.09.2017). 

13  Перелік документів, що створюються у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану, зі строка-
ми їх зберігання : затв. наказом М-ва юстиції України 
від 30.12.2013 № 2804/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/z2242-13 (дата звернення: 05.09.2017). 

14 Правила організації діловодства та архівного збе-
рігання документів у державних органах, органах міс-
цевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях : затв. наказом М-ва юстиції України від 
18.06.2015 № 1000/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/z0736-15 (дата звернення: 05.09.2017). 

15 Там само. 
 

 
 
В статье отражены основные результаты исследования документопотоков сельского (поселково-

го) совета объединенной территориальной общины, которые должны способствовать рациональной 
организации делопроизводства, в частности установлению единого порядка формирования дел, 
обеспечению их учета и оперативного поиска документов. По результатам проведенного исследо-
вания определен оптимальный состав документов, образующихся в деятельности сельского (посел-
кового) совета объединенной территориальной общины и разработана примерная номенклатура дел. 
Кроме того, в статье даны рекомендации по подготовке индивидуальной номенклатуры дел сель-
ского (поселкового) совета объединенной территориальной общины на основании примерной но-
менклатуры дел, требования к ее оформлению и группирование документов в дела. 

Ключевые слова: объединенная территориальная община, сельский (поселковый) совет, номен-
клатура дел, примерная номенклатура дел, индивидуальная номенклатура дел, дело, заголовок дела, 
срок хранения дела, формирование дел. 

 
The article highlights the main results of the study of the document circulation of the village council of 

the united territorial community, which promote rational organization of records management, establishing 
a uniform order of case formation, ensuring registration and prompt search of documents. According to the 
results of the research was determined the composition of the cases formed in the activity of the village 
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council of the united territorial community and was developed the exemplary case nomenclature. In addi-
tion, the author gives recommendations on the preparation of the individual case nomenclature of the vil-
lage council of the united territorial community based on the sample case nomenclature, requirements for 
its arrangement and grouping of documents into cases. 

Key words: the united territorial community, the village council, the case nomenclature, the exemplary 
case nomenclature, the individual case nomenclature, a case, the title of a case, the term of a case storage, 
the case formation. 

 
Додаток 1 
Примірна номенклатура 
справ сільської (селищної) ОТГ 
 

Індекс 
справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

К-ть 
справ 
(томів, 
частин) 

Строк зберіган-
ня справи (то-
му, частини) і 
номери статей 
за переліком 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 
01 – ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
01-01 Доручення обласної і районної рад з 

основної діяльності та документи 
(довідки, огляди, доповіді, розраху-
нки, листи) з виконання доручень 

 Пост.1 
ст. 6-а 

1 З адміністратив-
но-господарських 
питань – 3 р. 

01-02 Рішення, протоколи, стенограми за-
сідань обласної і районної рад та їх 
виконавчих комітетів; документи 
(довідки, доповіді, доповідні записки 
тощо) до них, надіслані до відома 

 Доки не мине 
потреба1 
ст. 7-б 

1 Що стосуються 
діяльності терито-
ріальної громади – 
пост. 

01-03 Розпорядження голів обласної і рай-
онної рад, надіслані до відома 

 Доки не мине 
потреба1 
ст. 16 
(прим. 1) 

1 Що стосуються 
діяльності терито-
ріальної громади – 
пост. 

01-04 Рішення, протоколи, стенограми се-
сій ради територіальної громади та 
документи (довідки, доповіді, допо-
відні записки тощо) до них 

 Пост. 
ст. 7-а 

 

01-05 Протоколи загальних зборів вибор-
ців (членів громади), громадських 
слухань 

 Пост. 
ст. 12-а 

 

01-06 Рішення, протоколи, стенограми по-
стійно діючих комісій1 ради терито-
ріальної громади 

 Пост. 
ст. 14-а 

1 Документи фор-
муються у справи 
по кожній комісії 
окремо 

01-07 Організаційні документи (паспорт, 
статут, регламент роботи, положен-
ня про відділи ради територіальної 
громади тощо) (копії)1 

 Доки не мине 
потреба 

1 Оригінали органі-
заційних документ-
тів, затверджених 
рішеннями сесії, 
зберігаються як до-
датки до них у від-
повідних справах 

01-08 Річний план роботи ради територіа-
льної громади з основної діяльності 

 Пост.1 
ст. 157-а 

1 За наявності від-
повідного звіту – 
5 р. 
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01-09 Плани роботи постійно діючих комі-

сій ради територіальної громади 
 5 р. 

ст. 160 
 

01-10 Календарні плани проведення гро-
мадських заходів на території гро-
мади 

 Доки не мине 
потреба 
ст. 162 

 

01-11 Звіти про діяльність постійно діючих 
комісій ради територіальної громади 

 Пост. 
ст. 301 

 

01-12 Звіти депутатів перед виборцями та 
документи (доповіді, інформації, 
огляди) до них 

 Пост. 
ст. 301 

 

01-13 Статистичні звіти з питань прове-
дення виборів на території громади; 
документи (довідки, доповідні запи-
ски, відомості) до них 

 5 р. 
ст. 303 

 

01-14 Облікові картки депутатів ради те-
риторіальної громади 

 Пост. 
ст. 525-а 

 

01-15 Журнал (картки, електронна база да-
них) реєстрації рішень сесій ради те-
риторіальної громади 

 Пост. 
ст. 121-а 

 

01-16 Журнал контролю виконання рі-
шень, прийнятих на сесіях ради те-
риторіальної громади 

 3 р. 
ст. 123 

 

02 – ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ 
ТА ГОЛОВИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
02-01 Доручення місцевих органів держа-

вної влади та документи (довідки, 
огляди, доповіді, розрахунки, листи) 
з виконання доручень 

 Пост.1 
ст. 6-а 

1 З адміністратив-
но-господарських 
питань – 3 р. 

02-02 Розпорядження голів обласної і рай-
онної державних адміністрацій, на-
діслані до відома 

 Доки не мине 
потреба1 
ст. 16-а 
(прим. 1) 

1 Що стосуються 
діяльності терито-
ріальної громади – 
пост. 

02-03 Рішення, протоколи, стенограми за-
сідань виконавчого комітету ради 
територіальної громади та докумен-
ти (довідки, доповіді, доповідні за-
писки тощо) до них 

 Пост. 
ст. 7-а 

 

02-04 Рішення, рекомендації, протоколи, 
стенограми засідань постійних кон-
сультативно-дорадчих і тимчасових 
контрольних органів (комісій та 
рад)1, що утворюються при виконав-
чому комітеті ради територіальної 
громади 

 Пост.  
ст. 11, 14-а 

1 Документи фор-
муються у справи 
по кожному органу 
окремо 

02-05 Розпорядження голови територіаль-
ної громади з основної діяльності 

 Пост. 
ст. 16-а 

 

02-06 Розпорядження голови територіаль-
ної громади з адміністративно-
господарських питань 

 5 р. 
ст. 16-в 

 

02-07 Річний (квартальні) плани роботи 
виконавчого комітету ради територі-
альної громади 

 Пост.1 
ст. 157-а 

1 За наявності від-
повідних звітів – 
5 р. 
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02-08 Річні статистичні звіти з основних 

напрямів діяльності ради територіа-
льної громади та підпорядкованих їй 
юридичних осіб (зокрема форми №: 
4-сг, 4-сільрада, 10-мех, 21-заг (річ-
на), 50-сг тощо); документи (довід-
ки, доповідні записки, відомості) до 
них 

 Пост. 
ст. 302-б 

 

02-09 Піврічні статистичні звіти з основ-
них напрямів діяльності ради тери-
торіальної громади та підпорядкова-
них їй юридичних осіб (зокрема фо-
рма № 1-зерно (піврічна) тощо); до-
кументи (довідки, доповідні записки, 
відомості) до них 

 5 р.1 
ст. 302-в 

1 За відсутності рі-
чних – пост. 

02-10 Квартальні статистичні звіти з осно-
вних напрямів діяльності ради тери-
торіальної громади та підпорядкова-
них їй юридичних осіб (зокрема фо-
рми №: 11-заг, 13-заг тощо); доку-
менти (довідки, доповідні записки, 
відомості) до них 

 3 р.1 
ст. 302-г 

1 За відсутності рі-
чних і півріч-них – 
пост. 

02-11 Місячні статистичні звіти з основних 
напрямів діяльності ради територіа-
льної громади та підпорядкованих їй 
юридичних осіб (зокрема форми №: 
1-зерно (місячна), 4-заг, 21-заг (мі-
сячна), 24-сг тощо); документи (до-
відки, доповідні записки, відомості) 
до них 

 1 р.1 
ст. 302-ґ 

1 За відсутності рі-
чних, піврічних і 
квартальних – пост. 

02-12 Документи (акти, довідки, доповідні 
записки тощо) комплексних переві-
рок роботи ради територіальної гро-
мади та її виконавчого комітету з 
основних питань діяльності 

 Пост. 
ст. 76-а 

1 При надходженні 
до одного держав-
ного архіву або ар-
хівного відділу 
райдерж-
адміністрації на 
зберігання прий-
маються документи 
від організації, що 
здійснює перевірку 

02-13 Документи (доповідні записки, дові-
дки, акти тощо) тематичних та конт-
рольних перевірок окремих напрямів 
діяльності ради територіальної гро-
мади та її виконавчого комітету 

 5 р. ЕПК 
ст. 77 

 

02-14 Договори, угоди з юридичними осо-
бами з інших територій України та 
міжнародними організаціями про 
економічне та культурне та інше 
співробітництво 

 Пост. 
ст. 906 

 

02-15 Документи (умови, положення, про-
грами, довідки, доповідні записки, 

 Пост. 
ст. 64-а, 795 
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звіти, відгуки, протоколи журі) про 
організацію, проведення і участь у 
всеукраїнських творчих та інших 
професійних конкурсах, виставках, 
оглядах, змаганнях  

02-16 Документи (доповіді, стенограми, 
протоколи, тези доповідей, запро-
шення, рекламні проспекти, темати-
чні фотоальбоми, відеозаписи, лис-
ти) про організацію дозвілля на те-
риторії громади, проведення свят, 
вручення нагород 

 5 р. ЕПК 
ст. 66-а, 796 

 

02-17 Документи (списки, звіти, зведення, 
довідки, інформації) з питань опіки, 
піклування над повнолітніми недієз-
датними особами та дітьми, що про-
живають на території громади 

 Пост. 
ст. 684 

 

02-18 Документи (договори дарування, ак-
ти приймання-передавання цінних 
речей, зобов’язання, доповідні запи-
ски, довідки, плани, звіти) про бла-
годійну діяльність 

 Пост. 
ст. 691 

 

02-19 Списки об’єктів та суб’єктів благо-
дійництва 

 5 р. ЕПК 
ст. 692 

 

02-20 Листування з органами вищого рівня 
з основних питань діяльності ради 
територіальної громади 

 5 р. ЕПК 
ст. 22 

 

02-21 Листування з суміжними територіа-
льними громадами з питань добро-
сусідства і партнерства 

 5 р. ЕПК 
ст. 22 

 

02-22 Листування з юридичними особами, 
розташованими на території грома-
ди, з основних (профільних) питань 
діяльності цих юридичних осіб 

 5 р. ЕПК 
ст. 23 

 

02-23 Листування з юридичними та фізич-
ними особами про волонтерську та 
благодійну діяльність 

 5 р. ЕПК 
ст. 693 

 

02-24 Листування про надання різних ви-
дів соціальних послуг індивідам та 
певним соціальним групам осіб, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторон-
ньої допомоги 

 3 р. 
ст. 695 

 

02-25 Листування з органами вищого рівня 
про організацію і проведення вибо-
рів до ради 

 3 р. 
ст. 24 

 

02-26 Депутатські запити, звернення та 
документи з їх виконання 

 5 р. ЕПК 
ст. 8 

 

02-27 Звернення (пропозиції, заяви, скар-
ги) громадян, що містять пропозиції 
про суттєві зміни в роботі виконав-
чого комітету ради та інших юриди-

 Пост. 
ст. 82-а 
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чних осіб територіальної громади 
або про усунення серйозних недолі-
ків та зловживань; документи (лис-
ти, довідки, акти) з їх розгляду 

02-28 Звернення (пропозиції, заяви, скар-
ги) громадян особистого та другоря-
дного характеру; документи (листи, 
довідки, акти) з їх розгляду 

 5 р.1 
ст. 82-б 

1 У разі неоднора-
зового звернення – 
5 р. після остан-
нього розгляду 

02-29 Листування з юридичними та фізич-
ними особами про надання запитів 
на публічну інформацію 

 5 р. 
ст. 85 

 

02-30 Вітальні адреси, листи, телеграми з 
приводу ювілейних дат територіаль-
ної громади та окремих посадових 
осіб ради 

 1 р.1 
ст. 67 

1 Урядові, що на-
лежать видатним 
митцям, діячам на-
уки і техніки, – 
пост. 

02-31 
ДСК 

Документи з грифом “Для службо-
вого користування”, що стосуються 
діяльності ради територіальної гро-
мади 

 ЕК  

02-32 Акти приймання-передавання справ 
з усіма додатками, складені в разі 
зміни голови ради територіальної 
громади  

 Пост. 
ст. 45-а 

 

02-33 Акти приймання-передавання справ 
з усіма додатками, складені в разі 
зміни секретаря, інших посадових та 
відповідальних осіб ради територіа-
льної громади 

 3 р.1 
ст. 45-б 

1 Після зміни відпо-
відних осіб 

02-34 Відомості про документообіг ради 
територіальної громади 

 5 р. 
ст. 115 

 

02-35 Документи (акти, довідки) про пере-
вірку стану діловодства у раді тери-
торіальної громади 

 1 р.1 

ст. 116 

1 Після наступної 
перевірки 

02-36 Документи (акти, довідки, листи) 
про порушення правил пересилання 
документів 

 1 р. 
ст. 117 

 

02-37 Замовлення на виконання друкува-
льних та розмножувальних робіт 

 1 р. 
ст. 118 

 

02-38 Акти про знищення зіпсованих бла-
нків суворої звітності; службових 
посвідчень звільнених працівників; 
печаток та штампів 

 3 р. 
ст. 119 

 

02-39 Журнал (картки, електронна база да-
них) реєстрації рішень виконавчого 
комітету ради територіальної грома-
ди 

 Пост. 
ст. 121-а 

 

02-40 Журнал (картки, електронна база да-
них) реєстрації розпоряджень голови 
територіальної громади з основної 
діяльності 

 Пост.  
ст. 121-а 

 

02-41 Журнал (картки, електронна база да-  5 р.   
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них) реєстрації розпоряджень голови 
територіальної громади з адміністра-
тивно-господарських питань 

ст. 121-в 

02-42 Журнали (картки, електронна база 
даних) реєстрації вхідних, вихідних 
та внутрішніх (заяв, доповідних і по-
яснювальних записок тощо) докуме-
нтів 

 3 р. 
ст. 122 

 

02-43 
ДСК 

Журнали обліку вхідних, вихідних 
та внутрішніх документів з грифом 
“Для службового користування” 

 3 р. 
ст. 122 

 

02-44 Журнали (картки, електронні бази 
даних), графіки, довідки, звіти конт-
ролю виконання рішень, прийнятих 
на засіданнях виконавчого комітету 
та консультативно-дорадчих і конт-
рольних органів, що утворюються 
при виконавчому комітеті ради те-
риторіальної громади 

 3 р. 
ст. 123 

 

02-45 Журнали реєстрації договорів і угод 
з вітчизняними та зарубіжними ор-
ганізаціями про економічне, культу-
рне та інше співробітництво 

 Доки не мине 
потреба 
ст. 941 

 

02-46 Журнал (картки, електронна база да-
них) реєстрації пропозицій, заяв, 
скарг громадян 

 5 р. 
ст. 124 

 

02-47 Книги (журнали) реєстрації довідок, 
виданих за запитами громадян про 
склад сім’ї, наявність та розмір зе-
мельної ділянки, умови проживання 
тощо 

 5 р. 
ст. 141 

 

02-48 Журнали особистого прийому гро-
мадян головою та секретарем ради 
територіальної громади 

 3 р. 
ст. 125 

 

02-49 Журнал реєстрації телеграм, теле-
фонограм, факсограм, електронних 
повідомлень 

 1 р. 
ст. 126 

 

02-50 Журнал обліку бланків суворої звіт-
ності 

 3 р. 
ст. 127-а 

 

02-51 
ДСК 

Журнал обліку електронних носіїв 
інформації з грифом “Для службово-
го користування” 

 Доки не мине 
потреба 
ст. 127-б 

 

02-52 
ДСК 

Журнал обліку віддрукованих та ро-
змножених документів із грифом 
“Для службового користування” 

 1 р. 
ст. 127-в 

 

02-53 
ДСК 

Журнал обліку видавання працівни-
кам документів із грифом “Для слу-
жбового користування” для ознайо-
млення 

 1 р. 
ст. 127-г 

 

02-54 Журнал обліку врученої кореспон-
денції (розносні книги) 

 1 р. 
ст. 127-г 

 

02-55 Реєстри на відправлену кореспонде-  1 р.  
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нцію ст. 128 

02-56 Списки адрес і телефонів працівни-
ків ради територіальної громади, ке-
рівників юридичних осіб, розташо-
ваних на території громади, інших 
постійних кореспондентів 

 1 р.1 

ст. 1036 

1 Після заміни но-
вими 

02-57 Журнал обліку видавання печаток і 
штампів 

 3 р. 
ст. 1034 

 

02-58 Журнал реєстрації приходу на робо-
ту і виходу з роботи працівників ра-
ди територіальної громади 

 1 р. 
ст. 1037 

 

02-59 Журнал реєстрації місцевих відря-
джень працівників ради територіа-
льної громади 

 1 р. 
ст. 1037 

 

02-60 Номенклатура справ ради територіа-
льної громади 

 5 р.1 
ст. 112-а 

1 Після заміни но-
вою та за умови 
складення зведених 
описів справ 

03  БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА РОБОТА ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
03-01 Правила, положення, регламенти, 

інструкції; методичні вказівки та ре-
комендації з питань бюджетно-
фінансової роботи та бухгалтер-
ського обліку 

 До заміни но-
вими 
ст. 20-б 

 

03-02 Витяг з Єдиного державного реєстру 
про реєстрацію ради 

 До ліквідації 
ради 
ст. 31 

 

03-03 Штатні розписи та переліки змін до 
них 

 Пост. 
ст. 37-а 

 

03-04 Річний план використання бюджету 
ради територіальної громади 

 Пост. 
ст. 173-б 

 

03-05 Річні кошториси видатків ради тери-
торіальної громади і підпорядкова-
них їй юридичних осіб та розрахун-
ки до них 

 Пост. 
ст. 193-а 

 

03-06 Річна фінансова звітність з приміт-
ками до неї 

 Пост. 
ст. 311-б 

 

03-07 Квартальна фінансова звітність з 
примітками до неї 

 3 р.1 
ст. 311-в 

1 За відсутності рі-
чної – пост. 

03-08 Місячна фінансова звітність з примі-
тками до неї 

 1 р.1 
ст. 311-г 

1 За відсутності 
річної і кварталь-
ної – пост. 

03-09 Річний звіт по коштах загальноо-
бов’язкового державного соціально-
го страхування у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності та ви-
тратами зумовленими похованням 
(форма Ф4-ФСС з ТВП) 

 Пост. 
ст. 322-б 

 

03-10 Квартальні звіти по коштах загаль-
нообов’язкового державного соціа-
льного страхування у зв’язку з тим-

 3 р.1 
ст. 322-г 

1 За відсутності рі-
чних – пост. 
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часовою втратою працездатності та 
витратами зумовленими похованням 
(форма Ф4-ФСС з ТВП) 

03-11 Місячні звіти про суми нарахованої 
заробітної плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого єдиного внес-
ку на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування до органів 
доходів і зборів (персоніфікований 
облік) 

 75 р. 
ст. 678 

 

03-12 Податковий розрахунок сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на ко-
ристь фізичних осіб, і сум утримано-
го з них податку (форма № 1ДФ) 

 5 р. 
ст. 279 

 

03-13 Річний звіт про зайнятість та праце-
влаштування інвалідів (форма № 10-
ПІ) 

 3 р.  

03-14 Прибутково-видаткові касові відо-
мості та ордери 

 1 р. 
ст. 256-б 

 

03-15 Розрахунково-платіжні відомості 
(особові рахунки) працівників 

 75 р. 
ст. 317-а 

 

03-16 Відомості на виплату грошей  3 р.1 
ст. 318 

1 За відсутності ро-
зрахунково-пла-
тіжних відомостей 
(особових рахун-
ків) – 75 р. 

03-17 Документи (копії звітів, витяги з 
протоколів, висновки, заяви, довід-
ки, списки працівників) про виплату 
допомоги, оплату листків непраце-
здатності з фонду соціального стра-
хування 

 3 р. 
ст. 320 

 

03-18 Документи (заяви, рішення, довідки, 
листи) про оплату відпусток у 
зв’язку з навчанням, одержання 
пільг з податків тощо 

 5 р. 
ст. 321 

 

03-19 Протоколи засідань комісії з соціа-
льного страхування 

 5 р. 
ст. 711 

 

03-20 Листки непрацездатності працівни-
ків 

 3 р. 
ст. 716 

 

03-21 Договори на відкриття банківського 
рахунку 

 5 р.1 

ст. 208 

1 Після закінчення 
строку дії договору 

03-22 Договори, угоди (господарські, опе-
раційні тощо) 

 3 р.1, 2, 3 

ст. 330 

1 Після закінчення 
строків дії догово-
рів, угод 
2 За умови завер-
шення ревізії, про-
веденої органами 
державного фінан-
сового контролю за 
сукупними показ-
никами фінансово-
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господарської дія-
льності. У разі ви-
никнення спорів 
(суперечок), пору-
шення криміналь-
них справ, відкрит-
тя судами провад-
ження у справах – 
зберігаються до ух-
валення остаток-
ного рішення 
3 Документи, що 
містять інформа-
цію про фінансові 
операції, що підля-
гають фінансовому 
моніторингу, – 5 р. 

03-23 Договори про повну матеріальну 
відповідальність 

 3 р.1 

ст. 332 

1 Після звільнення 
матеріально відпо-
відальної особи 

03-24 Договори енергопостачання, кому-
нального обслуговування ради тери-
торіальної громади 

 3 р.1 

ст. 1050, 1051 

1 Після закінчення 
строку дії договору 

03-25 Довіреності (у тому числі анульова-
ні) на одержання грошових сум і то-
варно-матеріальних цінностей; на 
одержання заробітної плати та інших 
виплат 

 3 р.1 
ст. 319 

1 Див. примітку два 
до справи 03-22 

03-26 Первинні документи і додатки до 
них, що фіксують факт виконання 
господарських операцій і стали підс-
тавою для записів у регістрах бухга-
лтерського обліку та податкових до-
кументах (корінці чекових книжок, 
рахунки-фактури, квитанції і накла-
дні з обліку товарно-матеріальних 
цінностей, акти про приймання-
здавання виконаних робіт і послуг, 
виписки з рахунку, заявки на видачу 
готівки та перерахування коштів 
тощо) 

 3 р.1 
ст. 336 

1 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-27 Зразки підписів (матеріально відпо-
відальних осіб) 

 Доки не мине 
потреба 
ст. 340 

 

03-28 Акти приймання-передавання справ 
з усіма додатками, складені в разі 
зміни матеріально відповідальних 
осіб 

 3 р.1 
ст. 45-б 

1 Після зміни ма-
теріально відпо-
відальних осіб 

03-29 Документи (плани, звіти, протоколи, 
акти, довідки, доповідні записки) 
документальних ревізій, перевірок та 
аудиту фінансово-господарської дія-

 5 р. 
ст. 341 
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льності, контрольно-ревізійної робо-
ти, у тому числі перевірок каси 

03-30 Документи (протоколи, акти, звіти, 
відомості переоцінки й визначення 
зношеності основних засобів) про 
переоцінку основних фондів 

 Пост. 
ст. 343 

 

03-31 Документи (протоколи засідань ін-
вентаризаційної комісії, акти інвен-
таризації, інвентаризаційні описи, 
порівняльні відомості, акти про 
приймання, здавання та списання 
майна і матеріалів) про інвентариза-
цію основних засобів, нематеріаль-
них активів, грошових коштів, мате-
ріальних цінностей тощо 

 3 р.1 
ст. 345 

1 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-32 Документи (протоколи, плани, звіти, 
експертні висновки, акти, доповіді, 
економічні обґрунтування, розраху-
нки) про проведення публічних за-
купівель та участь у них 

 3 р.1 
ст. 219 

1 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-33 Документи (заяви, плани, довідки, 
списки, листи) про надання, прид-
бання, облік, розподіл і реалізацію 
путівок у санаторно-курортні закла-
ди 

 3 р. 
ст. 712 

 

03-34 Документи (квитанції, корінці кви-
танцій, заявки, листи) про проведен-
ня передплати періодичних і непері-
одичних видань 

 1 р. 
ст. 1029 

 

03-35 Листування з організації та прове-
дення конкурсних торгів 

 3 р. 
ст. 236 

 

03-36 Гарантійні листи  3 р. 
ст. 339 

 

03-37 Листування про затвердження й уто-
чнення фінансової звітності, про ви-
плату заробітної плати, фінансово-
господарську діяльність ради 

 3 р. 
ст. 347-349 

 

03-38 Листування про придбання госпо-
дарського майна, канцелярського 
приладдя, оплату послуг зв’язку та 
інших адміністративно-
господарських витрат 

 1 р. 
ст. 1031 

 

03-39 Меморіальні ордери та додатки до 
них 

 3 р. 1 
ст. 351 

1 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-40 Книга “Журнал-головна”  3 р. 1 
ст. 351 

1 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-41 Оборотні відомості  3 р. 1 
ст. 351 

1 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-42 Журнал обліку договорів, угод (гос-  3 р.1, 2 1 Після закінчення 
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подарських, операційних тощо) ст. 352-в строку дії остан-

нього договору, 
угоди 
2 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-43 Касова книга  3 р.1 

ст. 352-г 

1 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-44 Книга обліку довіреностей (у тому 
числі анульованих) на одержання 
грошових сум і товарно-
матеріальних цінностей; на одер-
жання заробітної плати та інших ви-
плат 

 3 р.1 

ст. 352-г 

1 Див. примітки два 
і три до справи 03-
22 

03-45 Документи (паспорти, інвентарні ка-
ртки) з обліку основних засобів 

 5 р. 1 
ст. 1038 

1 Після ліквідації 
основних засобів 

03-46 Документи (картки, комірні й амба-
рні книги, описи, накладні, ордери 
тощо) з обліку надходжень, видатків 
та залишків матеріалів на складі 

 3 р.1 
ст. 1007 

1 Див. примітку два 
до справи 03-22 

03-47 Документи (акти, звіряльні відомос-
ті, описи, книги реєстрації) про про-
ведення інвентаризації майна 

 3 р.1 
ст. 1011 

1 Див. примітку два 
до справи 03-22 

03-48 Табелі обліку використання робочо-
го часу 

 1 р. 

ст. 408 
 

03-49 Книга обліку розподілу, надходжен-
ня та видання путівок у санаторно-
курортні заклади 

 3 р.1 
ст. 746 

1 Після закінчення 
книги 

03-50 Дорожні листи й наряди на машини  3 р. 1 
ст. 1086 

1 Див. примітку два 
до справи 03-22 

03-51 Книга обліку дорожніх листів  3 р. 1 
ст. 1109 

1 Див. примітку два 
до справи 03-22 

04 – ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ 
04-01 Правила, положення, регламенти, 

інструкції; методичні вказівки та ре-
комендації, що стосуються вчинення 
нотаріальних дій та організації нота-
ріального діловодства 

 До заміни но-
вими 
ст. 20-б ТП 

 

04-02 Документи (свідоцтва, акти, догово-
ри) на право власності на землю, 
споруди, майно; на право володіння, 
користування, розпорядження май-
ном 

 Пост. 
ст. 87 ТП 

 

04-03 Договори довічного утримання (до-
гляду) та документи, на підставі 
яких вони посвідчувались 

 75 р. ЕПК 
ТНС1  

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5  

04-04 Заповіти (крім секретних)1  75 р. ЕПК 
ТНС2  

1 Третій абзац 
ст. 37 Закону «Про 
нотаріат» 
2 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
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№3253/5 

04-05 Спадкові справи  75 р. ЕПК 
ТНС1  

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5  

04-06 Довіреності без зазначення строку їх 
дії 

 Пост.1 

ТНС2 

1 У разі скасуван-
ня – 3 р. після їх 
скасування 
2 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

04-07 Довіреності із зазначенням строку їх 
дії (у тому числі довіреності, видані 
в порядку передоручення) 

 3 р.1 

ТНС2 

1 У разі скасуван-
ня – після закінчен-
ня строку їх дії 
2 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

04-08 Заяви про вжиття заходів щодо охо-
рони спадкового майна, за якими 
припинено провадження 

 75 р. ЕПК 
ТНС1  

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5  

04-09 Акти опису спадкового майна  75 р. ЕПК 
ТНС1 

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

04-10 Документи (постанови, рішення, 
приписи, акти, висновки, запити, до-
відки, листи) з питань дотримання 
норм законодавства, вирішення кон-
фліктів, спорів та інших правових 
питань 

 5 р. ЕПК 
ст. 88 ТП 

 

04-11 Копії документів (позовні заяви, ак-
ти, доручення, апеляційні скарги, 
довідки, доповідні записки, характе-
ристики тощо), що подаються до су-
дових органів; копії рішень, вироків, 
окремих ухвал, постанов 

 3 р.1  
ст. 89 ТП 

1 Після прийняття 
рішення 

04-12 Листування ради територіальної 
громади з судовими установами, ін-
шими юридичними і фізичними осо-
бами з питань вчинення нотаріаль-
них дій 

 3 р.  
ст. 96 ТП 

 

04-13 Реєстри для реєстрації нотаріальних 
дій 

 Пост. 
ТНС1 

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

04-14 Алфавітна книга обліку договорів 
довічного утримання (догляду) 

 75 р. 
ТНС1 

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

04-15 Алфавітна книга обліку заповітів  75 р. 
ТНС1 

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

04-16 Книга обліку і реєстрації спадкових 
справ 

 75 р. 
ТНС1 

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

04-17 Алфавітна книга обліку спадкових  75 р. 1 Наказ Мін’юсту 
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справ ТНС1 від 22.10.2010 

№ 3253/5 
04-18 Книга обліку заяв про вжиття захо-

дів щодо охорони спадкового майна 
 75 р. 

ТНС1 

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

04-19 Книга обліку цінностей при вжитті 
заходів щодо охорони спадкового 
майна 

 75 р. 
ТНС1 

1 Наказ Мін’юсту 
від 22.10.2010 
№ 3253/5 

05  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

05-01 Правила, положення, регламенти, 
інструкції; методичні вказівки та ре-
комендації, що стосуються питань 
реєстрації актів цивільного стану 

 До заміни но-
вими 
ст. 20-б ТП 

 

05-02 Документи (акти, доповідні записки, 
довідки) перевірок роботи ради те-
риторіальної громади з питань ре-
єстрації актів цивільного стану 

 5 р. ЕПК 
ст. 77 ТП 

 

05-03 Місячні статистичні звіти про дер-
жавну реєстрацію актів цивільного 
стану 

 Пост. 
ст. 302-ґ 
(прим. 6) 

 

05-04 Звіти про витрачання бланків сві-
доцтв про державну реєстрацію актів 
цивільного стану 

 До ліквідації 
ради 
ст. 61 ГП 

 

05-05 Електронна база актових записів 
державної реєстрації актів про наро-
дження 

 Пост.1 
ст. 3 ГП 

1 На зберігання до 
державного архіву 
не передається 

05-06 Електронна база актових записів 
державної реєстрації актів про шлюб 

 Пост.1 
ст. 17 ГП 

1 На зберігання до 
державного архіву 
не передається 

05-07 Електронна база актових записів 
державної реєстрації актів про 
смерть 

 Пост.1 
ст. 29 ГП 

1 На зберігання до 
державного архіву 
не передається 

05-08 Медичні свідоцтва про народження 
(форма № 103/о) та медичні довідки 
про перебування дитини під нагля-
дом закладу охорони здоров’я (фор-
ма № 103-1/о); медичні документи 
(висновки, довідки), пред’явлені для 
державної реєстрації у разі наро-
дження дитини поза закладом охо-
рони здоров’я; медичні документи 
іноземних держав, що підтверджу-
ють факт народження дітей (довідки, 
сертифікати тощо); заяви матерів, 
які не перебувають у шлюбі, щодо 
внесення відомостей про батька до 
актового запису про народження ди-
тини 

 3 р.1 
ст. 5, 6, 11, 12, 
13 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-09 Заяви про визнання батьківства, про 
невизнання чоловіка (колишнього 
чоловіка) батьком дитини та інші 
документи, пов’язані з внесенням 

 5 р.1 
ст. 7, 8 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
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змін до актового запису про наро-
дження; копії рішень судів про поз-
бавлення або поновлення батьківсь-
ких прав 

районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-10 Документи (заява подружжя, заява 
сурогатної матері про згоду на запис 
подружжя батьками дитини; довідка 
про генетичну спорідненість батьків 
(матері чи батька) з плодом тощо), 
пред’явлені для державної реєстрації 
народження дитини при застосуван-
ні репродуктивних технологій 

 5 р.1 
ст. 9 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-11 Документи (заяви, акти, протоколи, 
копії рішень органів опіки та піклу-
вання, довідки закладу охорони здо-
ров’я про вік дитини тощо), 
пред’явлені для державної реєстрації 
народження дитини, яку не забрали з 
пологового будинку, знайденої, під-
кинутої дитини 

 5 р.1 
ст. 10 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-12 Корінці довідок для призначення 
одноразової допомоги при наро-
дженні дитини та щомісячної допо-
моги на дитину, зокрема призначен-
ня допомоги на дітей одиноким ма-
терям 

 3 р.1 
ст. 15, 16 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-13 Корінці довідок для отримання од-
норазової допомоги на поховання 

 3 р.1 
ст. 37 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-14 Документи (заяви про державну ре-
єстрацію шлюбу (довіреності), до-
кументи про сімейний стан, заяви 
про перенесення строку державної 
реєстрації шлюбу, щодо проведення 
державної реєстрації шлюбу за ме-
жами відділу, рішення судів, перек-
лади паспортних документів, квита-
нції про сплату держмита тощо) про 
державну реєстрацію шлюбу 

 3 р.1 
ст. 18 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-15 Заяви про державну реєстрацію 
шлюбу осіб, які не з’явилися у приз-
начений день 

 1 р.1 
ст. 19 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-16 Повідомлення, що подаються тери-
торіальним органам праці та соціа-
льного захисту населення, про поме-
рлих осіб, у тому числі дітей 

 1 р.1 
ст. 33 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
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районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-17 Повідомлення, що подаються тери-
торіальним органам державної фіс-
кальної служби, про фізичних осіб, 
які померли, змінили прізвище, ім’я, 
по батькові, дату і місце народжен-
ня; про повторну видачу свідоцтв 
про державну реєстрацію актів циві-
льного стану 

 1 р.1 
ст. 34 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-18 Повідомлення, що подаються тери-
торіальним органам Пенсійного фо-
нду України, про померлих осіб  

 1 р.1 
ст. 35 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-19 Повідомлення, що подаються тери-
торіальним органам опіки та піклу-
вання, про дітей, позбавлених бать-
ківського піклування 

 1 р.1 
ст. 36 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-20 Повідомлення про направлення пас-
портних документів іноземців, які 
померли, про державну реєстрацію 
смерті іноземця 

 1 р.1 
ст. 39 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-21 Списки паспортів громадян України, 
пільгових посвідчень, військово-
облікових документів, зданих у 
зв’язку з державною реєстрацією 
смерті, або повідомлення про їх не-
передання 

 1 р.1 
ст. 38 ГП 

1 У раді зберігаю-
ться до кінця пото-
чного місяця, а по-
тім передаються до 
районного від-ділу 
ДРАЦС 

05-22 Журнал реєстрації заяв про реєстра-
цію народження дитини, зокрема за-
яв матерів, які не перебувають у 
шлюбі, щодо внесення відомостей 
про батька дитини у актовий запис  

 3 р. 
ст. 70 ГП 

 

05-23 Журнал реєстрації заяв про визнання 
батьківства, невизнання чоловіка 
(колишнього чоловіка) батьком ди-
тини 

 3 р. 
ст. 71 ГП 

 

05-24 Журнал реєстрації заяв про держав-
ну реєстрацію шлюбу 

 3 р. 
ст. 72 ГП 

 

05-25 Книги обліку бланків свідоцтв про 
народження, шлюб, смерть 

 До ліквідації 
ради 
ст. 51, 52, 55 ГП 

 

05-26 Книга обліку видачі довідок, необ-
хідних для призначення одноразової 
допомоги при народженні дитини та 
щомісячної допомоги на дитину, зо-

 3 р. 
ст. 535 ТП 
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крема призначення допомоги на ді-
тей одиноким матерям 

05-27 Книга обліку видачі довідок, необ-
хідних для отримання одноразової 
допомоги на поховання 

 3 р. 
ст. 535 ТП 

 

06  ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

06-01 Правила, положення, регламенти, 
інструкції; методичні вказівки та ре-
комендації з питань регулювання 
житлово-побутових та земельних ві-
дносин 

 До заміни но-
вими 
ст. 20-б 

 

06-02 Погосподарські книги  Пост.1 

ст.786 

1 До державного 
архіву надходять 
через 75 р. 

06-03 Алфавітна книга господарств  Пост.1 

ст.786 

1 До державного 
архіву надходять 
через 75 р. 

06-04 Будинкові книги (книги реєстрації 
мешканців) 

 Пост.1 

ст.786 

1 До державного 
архіву надходять 
через 75 р. 

06-05 Документи (заяви, доповідні запис-
ки, звіти, довідки, листи) про надан-
ня, розподіл і обмін житлової площі 

 10 р.1 ЕПК 
ст. 758 

1 Після надання 
житлової площі 

06-06 Протоколи засідань житлових комі-
сій 

 5 р. 
ст.759 

 

06-07 Квартирні справи (висновки, витяги 
з протоколів, довідки тощо) одержу-
вачів житла 

 3 р.1 
ст.755 

1 Після надання жи-
тла або зняття з 
квартирного обліку 

06-08 Заяви про реєстрацію і зняття з ре-
єстрації мешканців житлових будин-
ків 

 3 р. 
ст. 766 

 

06-09 Списки осіб, які користуються пра-
вом першочергового та позачергово-
го одержання житла 

 До заміни но-
вими 
ст. 760 

 

06-10 Списки осіб на одержання ордерів 
на житлову площу 

 3 р. 
ст. 761 

 

06-11 Корінці ордерів на право користу-
вання житловою площею 

 До кінця корис-
тування житло-
вою площею 
ст. 762 

 

06-12 Документи (заяви, повідомлення, ро-
зрахунки, довідки), необхідні для 
призначення житлових субсидій 

 3 р.1 
ст.767 

1 Після закінчення 
виплати субсидій 

06-13 Земельно-кадастрова книга  Пост. 
ст. 2113 

 

06-14 Документи (карти, плани, схеми) з 
питань розподілу й використання 
земельної площі у межах території, 
що належить громаді 

 Пост. 
ст. 2126 

 

06-15 Технічна документація з норматив-
но-грошової оцінки земельних діля-

 Пост. 
ст. 2128 
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06-16 Договори оренди земельних ділянок  50 р. 
ст. 2130  

 

06-17 Заяви громадян з питань оренди та 
оформлення земельних ділянок у 
приватну власність 

 5 р. 
ст. 82-б 

 

06-18 Документи (постанови, рішення, 
приписи, акти, висновки, запити, до-
відки, листи) з питань вирішення зе-
мельних спорів 

 5 р. ЕПК 
ст. 88 

 

06-19 Листування з питань земельних від-
носин 

 5 р. ЕПК 
ст. 2131 

 

06-20 Листування про утримання будівель, 
подвір’їв, тротуарів у належному те-
хнічному і санітарному стані та бла-
гоустрій подвір’їв 

 3 р. 
ст. 1062 

 

06-21 Журнали реєстрації заяв громадян та 
довідок, виданих громадянам, з пи-
тань одержання житлової площі, 
оформлення земельних ділянок в 
оренду і приватну власність 

 5 р. 
ст. 124 

 

06-22 Книга обліку громадян, яким безо-
платно передано у приватну влас-
ність земельні ділянки 

 Пост. 
ст. 2132 

 

06-23 Книга реєстрації договорів оренди 
землі 

 50 р. 
ст. 2136 

 

07  РОБОТА З КАДРАМИ 

07-01 Правила, положення, регламенти, 
інструкції; методичні вказівки та ре-
комендації, що стосуються роботи з 
кадрами 

 До заміни но-
вими 
ст. 20-б 

 

07-02 Посадові інструкції працівників ради 
територіальної громади 

 5 р.1 
ст. 43 

1 Після заміни но-
вими 

07-03 Розпорядження голови громади з ка-
дрових питань тривалого строку 
зберігання (про призначення на по-
саду, звільнення з посади, заохочен-
ня тощо) 

 75 р. 
ст. 16-б 

 

07-04 Розпорядження голови громади з ка-
дрових питань тимчасового строку 
зберігання (про відрядження в межах 
України та за кордон, надання щорі-
чних оплачуваних відпусток тощо) 

 5 р. 
ст. 16-б 
(прим.) 

 

07-05 Протоколи засідань конкурсної ко-
місії із заміщення вакантних посад, 
обрання на посаду 

 75 р. ЕПК 
ст. 505 

 

07-06 Протоколи засідань, рішення атеста-
ційної комісії 

 5 р. 
ст. 636 

 

07-07 Документи (характеристики, атеста-
ційні анкети, висновки тощо) про 
проведення атестацій і встановлення 

 75 р.1, 2 
ст. 637 

1 Зберігаються в 
особових справах 
2 Ті, що не увійшли 
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кваліфікації до особових 

справ, – 5 р. 
07-08 Річний звіт про кількісний та якіс-

ний склад працівників, підготовку 
кадрів та професійне навчання (фо-
рми № 9-ДС, 6-ПВ) 

 Пост. 
ст. 302-б 

 

07-09 Річний звіт про травматизм на виро-
бництві (форма № 7-ТНВ) 

 10 р. 
ст. 455 

 

07-10 Річний звіт про попит на робочу си-
лу (вакансії) та вивільнення праців-
ників (форми № 3-ПН, 4-ПН) 

 5 р. 
ст. 363 

 

07-11 Документи (доповіді, огляди, звіти, 
довідки) про стан та перевірку робо-
ти з кадрами у раді територіальної 
громади 

 Пост. 
ст. 489 

 

07-12 Списки (штатно-обліковий склад) 
працівників ради територіальної 
громади 

 75 р. 
ст. 503 

 

07-13 Особові справи (заяви, анкети, авто-
біографії, копії і витяги з наказів про 
прийняття, переміщення, звільнення, 
оголошення подяк, копії особистих 
документів, декларації держслужбо-
вців, характеристики, листки з облі-
ку кадрів1) працівників ради терито-
ріальної громади2 

 75 р.3 

ст. 493-в 

1 Довідки з місця 
проживання, ме-
дичні довідки та 
інші документи 
другорядного зна-
чення – 3 р. після 
звільнення 
2 Голови громади; 
відомих політич-
них діячів; членів 
творчих спілок; 
осіб, які мають 
найвищі ступені 
відзнаки, почесні 
звання – пост.; осіб, 
які мають наукові 
ступені й вчені 
звання – 75 р. ЕПК 
3 Після звільнення 

07-14 Документи (листки з обліку кадрів, 
заяви, подання, доповідні та пояс-
нювальні записки, довідки, обхідні 
листки) до розпоряджень з кадрових 
питань, що не увійшли до складу 
особових справ 

 3 р. 
ст. 491 

 

07-15 Трудові договори (контракти, уго-
ди), що замінюють накази з кадро-
вих питань (особового складу) 

 75 р. ЕПК 
ст. 492 

 

07-16 Особові картки працівників ради те-
риторіальної громади 

 75 р.1 
ст. 499 

1 Після звільнення 

07-17 Трудові книжки працівників ради 
територіальної громади 

 До запитання1 

ст. 508 

1 Незатребувані 
трудові книжки – 
не менше 50 р. 

07-18 Документи (звіти, акти, відомості)  3 р.  
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про облік трудових книжок і вкладок 
до них 

ст. 511 

07-19 Документи (програми, доповіді, до-
відки, звіти тощо) про закордонні 
відрядження працівників ради тери-
торіальної громади 

 Пост. 
ст. 63-а 

 

07-20 Документи (програми, доповіді, до-
відки, звіти тощо) про відрядження 
працівників ради територіальної 
громади в межах України 

 3 р.1 
ст. 63-б 

1 Щодо участі в лі-
квідації наслідків 
техногенних катас-
троф і аварій – 
пост. 

07-21 Документи (подання, клопотання, 
характеристики, автобіографії, осо-
бові листки з обліку кадрів, витяги з 
рішень тощо) про представлення до 
нагородження державними, відом-
чими нагородами, присвоєння поче-
сних звань, присудження державних 
премій працівників ради територіа-
льної громади 

 75 р. ЕПК 
ст. 654-б 

 

07-22 Колективний договір, зміни та допо-
внення до нього 

 Пост. 
ст. 395 

 

07-23 Правила внутрішнього трудового 
розпорядку 

 1 р.1 

ст. 397 

1 Після заміни но-
вими 

07-24 Документи (доповідні та пояснюва-
льні записки, акти, листи) про пору-
шення правил внутрішнього трудо-
вого розпорядку 

 1 р. 
ст. 398 

 

07-25 Документи (плани, довідки, карт-
ки, списки, графіки, листи) про пе-
ріодичні медичні огляди працівни-
ків ради територіальної громади 

 3 р. 
ст. 707 

 

07-26 Документи (графіки, заяви, відомос-
ті) про надання та використання що-
річних, соціальних відпусток та від-
пусток без збереження заробітної 
плати 

 1 р. 
ст. 515 

 

07-27 Заяви про надання додаткових від-
пусток у зв’язку з навчанням 

 1 р.1 
ст. 516 

1 Після закінчення 
навчального закла-
ду 

07-28 Копії довідок, виданих працівникам 
про стаж і місце роботи, заробітну 
плату тощо 

 3 р. 
ст. 517 

 

07-29 Документи (доповіді, доповідні за-
писки, довідки, відомості, заяви, 
плани, списки, договори-
направлення, листи) про підготовку, 
підвищення кваліфікації та перепід-
готовку кадрів, направлення на нав-
чання до профільних навчальних за-
кладів 

 5 р. ЕПК 
ст. 537 

 

07-30 Списки осіб, які закінчили навчання  5 р.  
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у профільних навчальних закладах 
за направленням та курси підвищен-
ня кваліфікації 

ст. 539 

07-31 Журнал (картки, електронна база да-
них) реєстрації розпоряджень голови 
громади з кадрових питань тривало-
го строку зберігання (про призна-
чення на посаду, звільнення з поса-
ди, заохочення тощо) 

 75 р. 
ст. 121-б 

 

07-32 Журнал (картки, електронна база да-
них) реєстрації розпоряджень голови 
громади з кадрових питань тимчасо-
вого строку зберігання (про відря-
дження в межах України та за кор-
дон, надання щорічних оплачуваних 
відпусток тощо) 

 5 р. 
ст. 121-б 
прим. 

 

07-33 Журнали обліку, алфавіти особових 
справ 

 75 р. 
ст. 528 

 

07-34 Журнал обліку видачі трудових 
книжок і вкладок до них 

 50 р. 
ст. 530-а 

 

07-35 Журнал (книга, список, картотека) 
обліку осіб, направлених у відря-
дження в межах України та за кор-
дон 

 5 р. 
ст. 532-б 

 

07-36 Журнал обліку видачі посвідчень 
про відрядження 

 5 р.1 
ст. 533 

1 Після закінчення 
журналу 

07-37 Книга обліку видачі довідок про 
стаж, місце роботи, заробітну плату 
працівників 

 3 р. 
ст. 535 

 

07-38 Журнал реєстрації листків непраце-
здатності 

 3 р.1 
ст. 739 

1 Після закінчення 
журналу 

07-39 Журнали реєстрації посвідчень і пе-
репусток 

 3 р. 
ст. 1035 

 

08  ОБЛІК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА 
08-01 Накази Міністерства оборони Украї-

ни, розпорядження районної держа-
вної адміністрації з питань обліку 
військовозобов’язаних і мобілізацій-
ної роботи, надіслані до відома 

 Доки не мине 
потреба 
ст. 16 
(прим. 1) 

 

08-02 Документи (щорічні доповіді, звіти) 
про стан мобілізаційної готовності 
території, що належить громаді, та 
про хід виконання довгострокових і 
річних програм мобілізаційної під-
готовки 

 5 р. 
ст. 660 

 

08-03 Мобілізаційні плани заходів викона-
вчого комітету ради територіальної 
громади та звіти про їх виконання 

 5 р. 
ст. 662, 664 

 

08-04 Листування з райвійськкоматом з 
організації мобілізаційної підготовки 

 3 р. 
ст. 665 

 

08-05 Листування з райвійськкоматом та  1 р.  
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паспортним столом з питань обліку і 
відстрочки від призову військовозо-
бов’язаних, призовників та допризов-
ників 

ст. 668 

08-06 Списки юридичних осіб, розташова-
них на території громади, що ведуть 
облік військовозобов’язаних 

 1 р. 
ст. 669 

 

08-07 Списки призовників і військовозо-
бов’язаних 

 5 р.1 1 Постанова КМУ 
від 07.12.2016 № 921 

08-08 Картки первинного обліку призов-
ників і військово-зобов’язаних 

 5 р.1, 2 
 

1 Після звільнення 
або зняття з обліку 
2 Постанова КМУ 
від 07.12.2016 
№ 921 

08-09 Журнал перевірок стану обліку при-
зовників і військово-зобов’язаних 
райвійськкоматом 

 10 р. 1, 2 

 

1Після закінчення 
журналу 
2 Постанова КМУ 
від 07.12.2016 № 921 

08-10 Журнал звірок карток первинного 
обліку військовозобов’язаних з бу-
динковими книгами (книгами реєст-
рації мешканців) 

 3 р. 
ст. 671 

 

08-11 Журнал звірок карток первинного 
обліку військовозобов’язаних з кар-
тками ф. П-2 юридичних осіб, роз-
ташованих на території громади 

 3 р. 
ст. 671 

 

08-12 Журнал обліку тимчасово непрацю-
ючих військово-зобов’язаних 

 3 р. 
ст. 671 

 

08-13 Журнал обліку військово-
зобов’язаних і призовників, які тим-
часово поставлені на облік у раді те-
риторіальної громади 

 3 р. 
ст. 671 

 

08-14 Журнал обліку військово-
зобов’язаних, які заявили про зміну 
стану здоров’я та надали результати 
медичних обстежень 

 3 р. 
ст. 671 

 

08-15 Журнал реєстрації результатів опо-
віщення військовозобов’язаних і при-
зовників про їх виклик до райвійськ-
комату 

 3 р. 
ст. 671 

 

08-16 Журнал реєстрації порушень правил 
військового обліку військовозо-
бов’язаними 

 3 р. 
ст. 671 

 

09  ОХОРОНА ПРАЦІ 

09-01 Правила, положення, регламенти, 
інструкції; методичні вказівки та ре-
комендації з питань охорони праці 

 До заміни но-
вими 
ст. 20-б 

 

09-02 Документи (протоколи, рішення, пе-
реліки стандартів і норм, переліки та 
плани робочих місць, висновки, ак-
ти, карти умов праці тощо) з питань 

 75 р. ЕПК 
ст. 450 
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атестації робочих місць на відповід-
ність нормативно-правовим актам з 
охорони праці 

09-03 Документи (акти, висновки, прото-
коли, аварійні картки) про розсліду-
вання причин аварій та нещасних 
випадків на виробництві 

 45 р. ЕПК1 

ст. 453 

1 Пов’язані із зна-
чними мате-
ріальними збитка-
ми та людськими 
жертвами – пост. 

09-04 Журнал реєстрації вступного інстру-
ктажу працівників ради територіаль-
ної громади 

 10 р.1 

ст. 481 

1 Після закінчен-
ня журналу 

09-05 Журнал реєстрації інструктажів (пе-
рвинного, повторного, позапланово-
го, цільового) працівників ради те-
риторіальної громади з питань охо-
рони праці 

 10 р.1 
ст. 482 

1 Після закінчен-
ня журналу 

09-06 Журнал реєстрації інструкцій з охо-
рони праці 

 До ліквідації 
ради 
ст. 104 

 

09-07 Журнал обліку видачі інструкцій з 
охорони праці 

 10 р.1 

ст. 481 

1 Після закінчен-
ня журналу 

09-08 Журнал ведення протоколів засідан-
ня комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці 

 5 р. 

ст. 436 
 

10  ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

10-01 Положення, інструкції, правила; ме-
тодичні вказівки і рекомендації з пи-
тань забезпечення пожежної безпеки 

 До заміни но-
вими 
ст. 20-б 

 

10-02 Документи (план заходів, доповідні 
записки, довідки, акти, листи) про 
забезпечення пожежної безпеки у 
раді територіальної громади 

 5 р. 
ст. 1177 

 

10-03 Документи (доповіді, огляди, довід-
ки) про стан будівель і приміщень, 
які займає рада територіальної гро-
мади 

 3 р.1 
ст. 1048 

1 Будівель-пам’яток 
історії та архітек-
тури, що перебу-
вають під охоро-
ною держави, – 
пост. 

10-04 План розміщення ради територіаль-
ної громади 

 3 р.1 
ст. 1049 

1 Після заміни но-
вим 

10-05 Документи (акти, довідки, плани, 
звіти, відомості, листи) про обсте-
ження технічного, санітарного і про-
типожежного стану будівель і при-
міщень ради 

 3 р. 
ст. 1053, 1179 

 

10-06 Журнал реєстрації вступного інстру-
ктажу працівників ради територіаль-
ної громади з питань пожежної без-
пеки 

 10 р.1 

ст. 481 

1 Після закінчен-
ня журналу 

10-07 Журнал обліку наявності вогнегас-
ників на об’єкті 

 3 р. 
ст. 1189 
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11  ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

11-01 Плани проведення заходів з цивіль-
ного захисту в раді територіальної 
громади 

 1 р. 
ст. 1190 

 

11-02 Звіти про виконання планів заходів з 
цивільного захисту в раді територіа-
льної громади 

 5 р. 
ст. 1192 

 

11-03 Плани-схеми дій працівників ради 
територіальної громади у разі вини-
кнення надзвичайних ситуаціях 

 Доки не мине 
потреба 
ст. 1193 

 

11-04 Документи (довідки, відомості, зві-
ти, листи) про проведення навчань, 
тренувань з цивільного захисту 

 3 р. 
ст. 1196 

 

12 – АРХІВ 

12-01 Правила, положення, регламенти, 
інструкції; переліки документів зі 
строками зберігання, примірні номе-
нклатури справ; методичні вказівки 
та рекомендації з питань архівної 
справи 

 До заміни но-
вими 
ст. 20-б, 109-б, 
111-б 

 

12-02 Номенклатура справ (другий примі-
рник) ради територіальної громади 

 До заміни но-
вою 
ст. 112-а 

 

12-03 Протоколи засідань експертної комі-
сії ради територіальної громади 

 Пост. 
ст. 14-а 

 

12-04 Річний план роботи експертної комі-
сії ради територіальної громади 

 5 р. 
ст. 160 

 

12-05 Річний план роботи архіву ради те-
риторіальної громади 

 1 р. 
ст. 161 

 

12-06 Звіт про роботу експертної комісії 
ради територіальної громади за рік 

 Пост. 
ст. 301 

 

12-07 Звіт про роботу архіву ради терито-
ріальної громади за рік 

 1 р. 
ст. 300 

 

12-08 Паспорт архіву ради територіальної 
громади 

 3 р.1 

ст. 131 

1 Після заміни но-
вим 

12-09 Описи справ постійного зберігання  Пост. 
ст. 137-а 

 

12-10 Описи справ тривалого (понад 
10 років) зберігання та з кадрових 
питань 

 3 р.1 

ст. 137-б 

1 Після знищення 
справ 

12-11 Справи фондів (історичні (біографі-
чні) і тематичні довідки до фонду, 
акти приймання-передавання доку-
ментів, акти, довідки про результати 
перевіряння наявності й стану доку-
ментів, акти про вилучення докуме-
нтів для знищення, про нестачу й 
невиправні пошкодження докумен-
тів, акти про видавання справ у тим-
часове користування, огляди фонду, 
списки, аркуші, картки фонду) 

 Пост.1 

ст. 130 

1 У разі ліквідації 
ради передаються 
до архівного від-
ділу райдерж-
адміністрації 
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12-12 Документи (доповідні записки, дові-

дки, програми, акти тощо) про під-
сумки перевірок архівним відділом 
райдержадміністрації стану діловодс-
тва й архівної справи у раді територі-
альної громади 

 5 р. ЕПК 
ст. 113 

 

12-13 Заяви, запити громадян і юридичних 
осіб про надання архівних довідок, 
копій, витягів з документів та доку-
менти (архівні довідки, копії, витяги, 
листи-відмови) з їх виконання 

 5 р. 
ст. 132 

 

12-14 Документи (заяви, дозволи, листи) 
про допуск до роботи з архівними 
документами 

 5 р. ЕПК 
ст. 133 

 

12-15 Акти про надання документів у тим-
часове користування та вилучення 
справ на вимогу правоохоронних ор-
ганів 

 3 р.1 
ст. 134 

1 Після повернен-
ня документів 

12-16 Вимоги, замовлення на видачу до-
кументів з архіву 

 1 р.1 
ст. 135 

1 Після повернен-
ня документів 

12-17 Листування з державними архівними 
установами про організаційно-
методичні питання діловодства й ар-
хівної справи 

 3 р. 
ст. 136 

 

12-18 Журнали, картки обліку надходжен-
ня й вибуття документів з архіву 

 До ліквідації 
ради 
ст. 139 

 

12-19 Книги (журнали) реєстрації видачі 
документів з архіву 

 1 р.1 

ст. 140 

1 Після закінчення 
журналу та повер-
нення документів 
до архіву 

12-20 Книги (журнали) реєстрації архівних 
довідок, копій та витягів з докумен-
тів, виданих за запитами громадян і 
юридичних осіб 

 5 р. 
ст. 141 

 

12-21 Журнал реєстрації спостережень за 
станом температурно-вологісного 
режиму зберігання архівних докуме-
нтів 

 1 р.1 

ст. 142 

1 Після закінчення 
журналу 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
 
 
 

УДК 94(477)«1919» 
 

Олександр Ганін 
 

«ПЕТЛЮРОВСКАЯ АРМИЯ… ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО БОЕСПОСОБНОЙ»* 
(УКРАЇНА 1919 р. ОЧИМА ДЕНІКІНСЬКИХ ГЕНШТАБІСТІВ) 

 
Опубліковано дві доповіді офіцерів Генерального Штабу Збройних сил Півдня Росії, які містять 

інформацію про політичний устрій України, настрої місцевого населення, структуру, особливості 
управління, матеріально-технічний та морально-психологічний стан Армії Української Народної 
Республіки восени 1919 р. 

Ключові слова: Армія УНР, Українська Галицька армія, Збройні сили Півдня Росії, С. Петлюра, 
П. Врангель. 

 
 
Революція та громадянська війна 1917–

1922 рр. призвели до розколу офіцерів російсь-
кої армії, в основному, на три табори – черво-
ний, білий та національний. Події в Україні 
протягом 1918–1920 рр. відрізнялись особливою 
складністю та протиріччями. Після падіння ре-
жиму гетьмана П. Скоропадського та завершен-
ня відносно спокійного, мирного періоду існу-
вання України, почався масовий відтік офіцерів 
російського походження з українських форму-
вань, який поглиблювався антиофіцерським те-
рором та переслідуваннями. Офіцери переходи-
ли на бік, перш за все, білих та червоних, а де-
яка частина емігрувала. Найбільшої гостроти 
набули протиріччя між червоними та білими, 
тоді як національний табір, як показали події 
1919 р., вів перемовини і навіть укладав угоди з 
основними протиборчими сторонами громадян-
ської війни. Тоді пройшли перемовини між ко-
мандуванням армії Української народної респу-
бліки (УНР) та Української галицької армії 
(УГА) з білими, які завершилися в останньому 
випадку укладенням Зятковського договору 
6 листопада 1919 р. та переходом УГА на бік бі-
лих. Однак керівництво УНР на чолі з С. Пет-
люрою паралельно вело перемовини з Москвою, 
очевидно, щодо спільної боротьби проти білих. 
Вів С. Петлюра перемовини і з польською сто-
роною. Як бачимо, керівництво двох українсь-
ких армій робило ставку на різні військово-
політичні сили. Зрозуміло, що подібні дії не 
сприяли укріпленню українських національних 
армій та вплинули на фінал їхньої боротьби. 

Масовий перехід представників командного 
складу, в тому числі високопосадових та кваліфі-
кованих офіцерів-генштабістів, з українських ар-
мій до червоних або білих сприяв детальному 
інформуванню білого та червоного командуван-
ня про стан справ в Україні. Генштабісти за до-
революційною звичкою складали детальні допо-
віді як про політичний устрій України, настрої 
серед населення, так і про стан українських 
збройних сил. В деяких випадках доповіді супро-
воджувались схемами. Нам вдалося виявити кі-
лька таких документів, котрі представляють чи-
малий інтерес для дослідників подій 1919 р. 

Перша доповідь стосується подій в Бессара-
бії та Херсонській губернії. Автором документу 
був молодий (у 1919 р. йому було 28 років) ка-
пітан Дмитро Олександрович Гебель. Він закін-
чив молодший клас Імператорської Миколаївсь-
кої військової академії в 1914 р., а старший клас 
закінчив вже в рамках 1-ї черги прискорених 
курсів в 1917 р., в червні того ж року він був 
прикріплений до Генерального штабу Російсь-
кої імператорської армії, а в вересні переведе-
ний в Генштаб. Д. Гебель був офіцером лейб-
гвардії Єгерського полку, володів французькою, 
німецькою та англійською мовами. Брав участь 
у Першій світовій війні, при чому в 1916 р. був 
нагороджений Георгіївською зброєю. Після за-
кінчення академії деякий час перебував у роз-
порядженні військової комісії Державної Думи. 
Потім проходив службу на посадах Генерально-
го штабу як старший ад’ютант штаба 36-го ар-
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мійського корпусу та начальник штабу 25-ї пі-
хотної дивізії на Румунському фронті. Д. Гебель 
був одружений з баронесою С. Врангель – сест-
рою милосердя Олександрівської громади Чер-
воного Хреста1. 

Під час громадянської війни доля офіцера 
склалась непросто. У 1918 р. він знаходився на 
службі в гетьманській армії в Україні в чині со-
тника, перебував при штабі німецьких окупа-
ційних військ в Києві (в місті мешкали і його 
родичі) 2 . Помічник начальника оперативного 
відділення (посада, яку цілком міг займати ген-
штабіст) штабу більшовицького Південного 
фронту Д. Гебель наприкінці 1918 р. виступає 
серед тих осіб, які мали зв’язки з білогвардійсь-
кими організаціями штабу Південного фронту, 
але визнані невинними3. Але в 1919 р., якщо ві-
рити докладу Д. Гебеля, він прослужив у черво-
них тільки три місяці з травня по липень, після 
чого перейшов на бік білих. В тому ж 1919 р. 
Д. Гебель і помер. 

Авторство другого документу належить од-
ному з штаб-офіцерів – генштабістів, які пе-
рейшли з лав українських формувань на бік бі-
лих. Швидше за все, в силу обізнаності щодо 
організації штабу Наддніпрянської армії, цей 
офіцер в ньому і служив (цілком ймовірно, по 
військовим повідомленням, яким в документі 
приділено підвищену увагу). При цьому його 
відомості про УГА носять характер зовнішніх 
свідчень. 

При аналізі доповіді необхідно враховувати, 
що однією з цілей автора була демонстрація ан-
тибільшовизму українських армій, їхньої близь-
кості та лояльності щодо білих. Подібна подача 
інформації мала сприяти більш співчутливому 
ставленню до перебіжчика у військах та штабах 
генерала А. Денікіна, при тому, що ставлення до 
офіцерів-перебіжчиків від червоних або з націо-
нальних армій в Збройних силах Півдня Росії 
(ЗСПР) відзначалось великою нетерпимістю. 
Автор всіляко намагався применшити радика-
лізм антиросійських настроїв та заполітизова-
ність українських формувань. Зокрема він від-
мічав, що шовіністичні погляди поділяла лише 
вузька група українських політичних діячів, то-
ді як настрої в армії були значно помірковані-
шими. Подібні судження потребують перевірки. 
В будь-якому разі, в розвідувальний відділ шта-
бу головнокомандуючого ЗСПР восени 1919 р. 
надходила й інша інформація. Наприклад, нача-
льник київського пункту розвідувального відді-
лу повідомляв в таємній доповіді під назвою 

«Петлюрівщина» по інстанції 10 (23) вересня 
1919 р.: «После неудачной попытки прийти к 
желательному для украинцев соглашению с ко-
мандованием Юга России Петлюра вынужден 
был заменить галицийские части своими, так 
как первые проявляли определенное нежелание 
драться с войсками генерала Деникина. Этим и 
объясняется, что корпус сечевых стрельцов с 
польского фронта направлен к Житомиру – Ра-
домысл, на смену II Галицийскому корпусу. То 
же самое III Галицийский корпус заменен ча-
стями гайдамацкими и запорожскими. О снятии 
I Галицийского корпуса пока сведений нет, воз-
можно, что он является наиболее надежным в 
этом отношении, кроме того, он по-видимому 
служит армейским резервом этой группы… от-
тяжкой своих частей Петлюра хотел дать дорогу 
Уманской группе большевиков, и направить ее 
на Киев. В этом отношении расчеты Петлюры не 
оправдались… по-видимому силы Петлюры та-
ют. С одной стороны галичане не хотят драться с 
«Русскими войсками», с другой стороны, русско-
украинские части склонны к большевизму» 4 . 
Відмічалась відсутність дисципліни в частинах 
Наддніпрянської армії («внешне и по укладу 
жизни части этой армии весьма напоминают 
плохие части красных»5) при розвиненості само-
стійницьких поглядів та ворожості до білих. 

Автор критично оцінює діяльність уряду 
С. Петлюри. Доповідь також висвітлює важке 
матеріальне становище українських військ, їхню 
незабезпеченість найнеобхіднішим – одягом та 
спорядженням. 

В тій же справі зберігається таємний рапорт 
начальника київського пункту розвідувального 
відділу штабу головнокомандуючого ЗСПР ка-
пітана Осипова до начальника відділу, датова-
ний 10 (23) жовтня 1919 р.: «При сем представ-
ляю 2 схемы: 1) Схема центрального военного 
управления Украины, 2) Схема организации ко-
мандования петлюровскими армиями» 6 . На 
жаль важко з’ясувати, чи відносяться саме ці 
схеми до тих, на які подані посилання автора 
доповіді. Самі схеми складені капітаном Осипо-
вим і датовані 1 (14) жовтня 1919 р. 

Обидва документи, що публікуються, збе-
рігаються в Гуверівському архіві в США в ко-
лекції генерала П. Врангеля і публікуються 
відповідно до сучасних правил орфографії та 
пунктуації російської мови, зі збереженням 
лексико-стилістичних особливостей оригіна-
льних текстів. 
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№ 1 
 

Доповідь капітана Генерального штабу 
Збройних силах Півдня Росії (ЗСПР) 

Д. Гебеля начальнику розвідувального 
відділу штабу головнокомандуючого ЗСПР, 

8 серпня 1919 р. 
 

Генерального штаба 
капитан Гебель 
8 августа 1919 года 
№ 10  
Город Таганрог 
 

Начальнику 
разведывательного отделения 
штаба главнокомандующего 
Вооруженными силами на юге 
России 

 
 
Доклад 

 
После демобилизации 25-ой пех[отной] ди-

визии, начальником штаба которой я состоял, 
летом 1918 года на Румынском фронте, я остал-
ся в гор[оде] Тирасполе на должности препода-
вателя местной гимназии. 20 апреля 1919 года 
при занятии города Тирасполя украинскими 
большевиками я был ими мобилизован и назна-
чен на должность помощника начальника штаба 
5-ой украинской советской дивизии. Прослужив 
три месяца (май, июнь и июль *  1919 года) в 
Украинской советской армии, которую я поки-
нул в конце июля, воспользовавшись крестьян-
ским восстанием, я имею возможность доло-
жить мои наблюдения об организации и настро-
ении Украинской Красной армии. 

5-я Украинская советская стрелковая диви-
зия формировалась в мае 1919 года в Украине 
из партизанских отрядов, поднявших восстание 
сначала против гетманской власти, а затем и 
против правительства Петлюры. Партизаны эти, 
хотя были очень плохо одеты и снабжены, дей-
ствовали с большим воодушевлением против пет-
люровцев и собирались наступать на Бессарабию 
с целью отвоевания Бессарабии от румын. 

Эта цель была очень популярна среди парти-
занов. Однако недостатки снабжения и полное 
отсутствие мостовых средств не позволили им 
повести наступление на Бессарабию. 

 
* Тут і далі підкреслено автором доповіді. 

Партизанские отряды были переформирова-
ны в полки, получившие названия по своим го-
родам: Ананьевский, Балтский, Знаменский. 

Полки были трехбатальонные – девятиротно-
го состава. Боевой состав их был различный, но 
доходил от 800-т чел[овек] до двух тысяч чело-
век в полку. 

Командный состав был из случайных парти-
занов, более предприимчивых и популярных. 
Добровольно поступивших офицеров было 
очень мало; некоторых бывших офицеров, осо-
бенно бессарабцев, могла привлечь идея борьбы 
с румынами за Бессарабию. Все находившиеся в 
Украине бывшие офицеры были мобилизованы 
и посылались в полки и в штабы, где назнача-
лись на должности, но, по-видимому, встреча-
лись партизанами с недоверием. 

Организация Красной армии согласно шта-
там книги 220, на мой взгляд, отвечает всем 
требованиям полевой войны и опыту минувшей 
кампании. Однако штаты эти совершенно не со-
ответствуют средствам, которыми располагали 
руководители Советской Украины. Так, напри-
мер, штаты артиллерии пришлось сократить до 
минимума, а именно – по два орудия в гаубич-
ной батарее и по две батареи в дивизионе, а все-
го три легких, один гаубичный и один тяжелый 
дивизионы на стрелковую дивизию, а всего 
36 легких полевых 3"** орудий, 4 легких гауби-
цы и 4 тяжелых орудия. Однако даже и по этому 
штату тяжелой артиллерии в украинских диви-
зиях не имелось. 

Штаты штабов и управлений разработаны 
очень полно, особенно отдел снабжения диви-
зии, созданный по образцу управлений началь-
ника снабжения фронта прежней армии. Однако 
недостаток специалистов сводит на нет пре-
имущества этой организации. 

Армия ощущала острый недостаток в обуви 
и обмундировании. Пока велась партизанская 
война, партизаны соглашались сражаться босы-
ми и плохо одетыми, но когда их переформиро-
вали в регулярные части и дали им номера пол-
ков, они стали требовать полного снаряжения и 
снабжения, чего их вожди им дать не могли. 

Настроение войск стало заметно понижаться. 
На румын, против которых они желали сра-
жаться, их не двигали вперед; на так называе-
мом внутреннем фронте, то есть для подавления 
крестьянских восстаний, они сражались неохот-
но. В июне, когда пришло приказание о пере-

 
** Трёхдюймовых. 



 

ІIІ. Історія України за архівними документами 

128 

броске на левый берег Днепра, против Добро-
вольческой армии, полки выражали большое 
неудовольствие, митинговали и даже отказыва-
лись. Причина этого – нежелание покидать 
свою родную губернию и страх перед Добро-
вольческой армией. Командный состав разделял 
это настроение. 

Настроение крестьян Херсонской губернии 
можно охарактеризовать как пассивное, а ино-
гда и активное сопротивление всякой власти, 
покушающейся на крестьянский хлеб и на мо-
билизацию людей и лошадей. 

Общее настроение крестьян – это ненависть 
к коммуне, в которой они справедливо видят 
новый способ эксплуатации их труда и хлеба в 
чужую пользу. 

Таким образом, комиссары и так называемые 
политические работники не находят поддержки 
в крестьянах. Но наряду с этим крестьяне назы-
вают себя «большевиками» и говорят, что они 
стоят «за советскую власть, но без коммуны». 
Это настроение вполне разделялось всеми крас-
ноармейцами, среди которых коммунизм очень 
непопулярен. Вместе с тем и шовинистическая 
пропаганда украинского сепаратизма не нахо-
дила себе сочувствия ни среди крестьян, ни сре-
ди красноармейцев. Авантюристы, подобные 
Григорьеву и Казакову, выступали с самостий-
ными тенденциями, но выставляли, главным 
образом, лозунг избиения евреев, разжигая са-
мые низменные инстинкты толпы. Еврейские 
погромы совершались с большими жестокостя-
ми. Так, в Елисаветграде в мае григорьевцами 
было избито до четырех тысяч евреев и раз-
громлен город, причем случайно пострадали, 
конечно, и русские жители. 

 
II 

В июле стали обнаруживаться признаки раз-
ложения как Красной армии, так и всей системы 
советского управления. 

Недостаток технических средств принудил 
вместо дальнейшего развертывания и формиро-
вания армии начать свертывание и переформи-
рование фронта в армию, армии в дивизию и 
дивизии в бригаду. Началась переброска войск 
на левый берег Днепра против Добровольческой 
армии. При этом обнаружилось полное рас-
стройство железнодорожного транспорта и ост-
рый недостаток подвижного состава. Составы, 
перевозившие войска в левобережную Украину, 
назад не возвращались, так что правобережная 
Украина осталась почти без вагонов. 

Самый острый вопрос был недостаток топ-
лива, который угрожал полной остановкой же-
лезнодорожного движения. В связи с этим пре-
кратилось снабжение населения продуктами, 
которые ранее подвозились, например, соль. 

В управлении Красной армии сказался ре-
зультат многовластия – большого числа не под-
чиненных друг другу инстанций. Так, например, 
в городе Александрии одновременно действова-
ло одиннадцать инстанций: 1) начальник гарни-
зона, 2) комендант города, 3) командир бригады, 
4) штаб командующего внутренним фронтом, 
5) начальник обороны тыла армии, 6) чрезвы-
чайный комиссар обороны Украины, 7) военный 
комиссар, 8) военный руководитель, 9) испол-
ком, 10) чрезвычайка, 11) высший инспектор от 
киевского правительства. 

В отношении к крестьянам замечалась пол-
ная растерянность власти – то старались запу-
гать крестьян репрессиями, то задобрить их 
обещаниями. Широко применялась система взя-
тия заложников из сельских «кулаков». 

Все бывшие помещичьи усадьбы были объ-
явлены «советскими хозяйствами», весь хлеб 
которых должен был отправляться на север в 
Великороссию. Красной армии было запрещено 
закупать хлеб в советских хозяйствах, и она 
должна была довольствоваться крестьянским 
хлебом, покупаемым по вольным рыночным це-
нам, так как твердые цены вызывали восстания 
крестьян. 

Попытки реквизировать крестьянский хлеб 
встречались вооруженным сопротивлением кре-
стьян, которые почти поголовно вооружены 
винтовками и ручными гранатами, имеют пуле-
меты и большие запасы патронов. 

Всякая власть, которая займет Украину, 
должна будет очень считаться с этим явлением. 

Надо иметь в виду, что крестьяне никогда не 
согласятся на твердые цены на хлеб. Чтобы по-
лучить от них хлеб, нужно разрешить вольную 
продажу по рыночным ценам, которые ввиду 
обильного урожая, вероятно, будут не очень вы-
соки. 

Такого урожая в Херсонской губернии не 
было уже 15 лет. Но, вместе с тем, деревня нуж-
дается не в деньгах, а в мануфактуре и в соли, 
так что наиболее рациональным было бы орга-
низовать обмен хлеба на мануфактуру и соль. 

Для налажения *  транспорта в первую оче-
редь необходимо разрешить вопрос с топливом, 

 
* Очевидно – «налаживания». 
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лучше всего путем подвоза угля, так как дровя-
ной вопрос в Украине стоит очень остро, а экс-
плуатация имеющихся лесов требует большого 
количества рабочих рук, которые будут заняты 
сбором урожая. 

В политическом отношении крестьяне 
вполне сочувственно относятся к идее единой 
неделимой России; необходимо только разум-
ное противодействие шовинистической пропа-
ганде сепаратизма, которая исходит от петлю-
ровского правительства и, по-видимому, имеет 
место в так называемых штабах крестьянских 
восстаний, где имеются петлюровские и григо-
рьевские офицеры. 

Отношение крестьян к Добровольческой ар-
мии выжидательное. Напуганные большевист-
скими агитаторами крестьяне склонны опасать-
ся Добровольческой армии как реакционной си-
лы. В этом отношении опубликование полити-
ческой программы генерала Деникина и «Осо-
бого совещания» является очень важным и про-
изводит хорошее впечатление. 

В заключение позволю себе высказать мне-
ние, что в Украине прочно утвердится та власть, 
которая, опираясь на реальную силу, будет в то 
же время входить в нужды местного населения 
и ясно формулирует свою политическую и эко-
номическую программу. 

Генерального штаба 
капитан Гебель 

8 августа 1919 года 
Город Таганрог 
 

Hoover Institution Archives (HIA). Vrangel collec-
tion. Box 53. Folder 18. Оригінал. Автограф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 2 
 

Доповідь полковника Генерального штабу 
Збройних силах Півдня Росії, колишнього 

офіцера Армії УНР, жовтень 1919 р. 
 

Секретно. 
 
 

ДОКЛАД 
полковника Генерального штаба, служивше-

го в петлюровской армии 
 

Петлюровская армия (впечатления) 
I. Часть военная 
1. Состав и организация  
а) высшие органы военного командования.  
Украинская, или так называемая «Петлюров-

ская», армия делится на две составные части: 
Надднепрянскую и Галицкую армии, которые 
вкупе образуют единую армию «Соборной 
Украины» под верховным командованием Го-
ловного Отамана и под верховным руковод-
ством «Штаба Головного Отамана»7. 

Обе армии тесно объединены. Они пресле-
дуют общую задачу, так как правительство Во-
сточной Галиции убеждено, что только после 
освобождения Надднепрянской Украины от 
большевиков вооруженные силы Соборной 
Украины получат возможность освободить Во-
сточную Галицию от поляков. 

В соответствующих случаях, в зависимости 
от оперативной обстановки, части Галицкой ар-
мии передаются в подчинение командованию 
Надднепрянской армии и наоборот. Объедине-
ние командования выражается реально в суще-
ствовании верховного органа – штаба Головно-
го Отамана, составленного из офицеров обеих 
армий, от каждой приблизительно поровну. 

Штаб Головного Отамана (состав показан на 
прилагаемой схеме № 1) имеет очень неболь-
шой штат, преследуя цель только лишь руко-
водства боевыми операциями армий, касаясь 
вопросов снабжения и прочих в самых общих 
чертах и давая в этом отношении руководящие 
указания через особых представителей (так 
называемых «референтов») от соответствующих 
органов. 

Штабу Головного Отамана непосредственно 
подчинены штабы двух составных частей пет-
люровской армии: «Штаб дiевоi армии» 
(Надднепрянской) и «Начальна команда Галиц-
кой армии». 
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Организация штадарм 8  Надднепрянской по-
казана на схеме № 1. В составе его исключи-
тельно офицеры русские и малороссы. Офицеры 
Генерального штаба – преимущественно рус-
ские. Слухи о том, что в числе руководителей 
Надднепрянской армии находятся немцы – не-
верны. Ни одного немца в армейских учрежде-
ниях до сего времени не было, и нет. 

Работа штаба организована превосходно, как 
в отношении руководства боевыми действиями 
армии, организации разведки и связи, так и в 
отношении работы организационной, возложен-
ной на 2-ю управу штаба (соответствует отделу 
дежурного генерала). 

Штат штадарма переработан в сентябре 
(нов[ого] ст[иля]) применительно к русскому 
штату штаба отдельной армии, установленному 
«Положением о полевом управлении войск в 
военное время», издания 1914 г. 

Про организацию начальной команды 
Галицкой Армии сведений нет. Вообще же, 
характерная особенность галицких учрежде-
ний – они не имеют строго определенных шта-
тов. Высшая инстанция устанавливает для под-
чиненных ей учреждений число офицеров, ко-
торое фактически необходимо им для выполне-
ния возложенных на них задач. Затем, если по 
ходу работы потребуется увеличить установ-
ленное ранее число, то испрашивается согласие 
высшей инстанции на это увеличение. Состав-
ления же и утверждения каких-либо особых 
штатов не требуется, тем более, что начальник 
учреждения вправе переорганизовывать свой 
орган соответственно назревшим требованиям и 
условиям работы, упраздняя или создавая отде-
лы по своему усмотрению, но не выходя из об-
щего числа служащих, которое для его органа 
установлено высшей инстанцией. Кроме того, 
оклады содержания установлены общие для 
всей армии – по чинам, и лишь полевые порци-
оны выдаются по занимаемым должностям. 
Численность низшего персонала совершенно не 
устанавливается свыше. Каждый начальник бо-
лее или менее самостоятельного органа требует 
этот персонал от «этапной команды» в мере 
действительной потребности. Однако начальни-
ки обязываются следить за тем, чтобы в подчи-
ненных им канцеляриях на должностях, не тре-
бующих специальных знаний, не было офице-
ров и солдат, способных к строевой службе. А 
все должности, которые могут быть замещены 
женщинами, обязательно такими замещались. 

Вообще, организация галицких руководящих 
органов значительно проще надднепрянских. 
И в Галицкой армии нет лишних людей в кан-
целяриях. А те, что сидят в канцеляриях, в 
большинстве не способны быть в строю. 

Органы снабжения установлены для каждой 
из двух армий отдельно. 

В Надднепрянской армии существует управ-
ление снабжения («Управа постачання»), функ-
ции которого, в общем, те же, что установлены 
русским «Положением о полевом управлении 
войск» для начальника снабжений армий фрон-
та (как в отдельной армии по русскому «Поло-
жению»). Организация аппарата снабжения ука-
зана на схеме № 1. Управление военных сооб-
щений («Управа вiйськових комуникацiй») су-
ществует также по штатам и «Положению», 
близким к русским, как «УПВОСО» отдельной 
армии. 

Интендантская часть в Надднепрянской ар-
мии поставлена слабо, ввиду отсутствия соот-
ветствующих запасов. Поэтому войска принуж-
дены приобретать большую часть необходимых 
запасов собственным попечением. В отношении 
же одежды и обуви находятся, можно сказать, в 
трагическом положении. Поэтому мобилизуе-
мые в настоящее время контингенты обязыва-
ются приходить на сборные пункты в исправной 
одежде и обуви и, по возможности, с оружием. 

Вопрос вооружения несколько лучше, чем с 
одеждой и обувью, благодаря возможности по-
лучения оружия и боевых припасов от румын и 
поляков. Конечно, за хорошую плату*. 

Санитарная часть стоит наиболее слабо. Не-
достаток персонала, белья и лекарств ставит ар-
мию в критическое положение в отношении 
борьбы с громадным ростом заболеваний, тем 
более, что возникновению болезней способ-
ствуют чрезвычайно тяжелые условия, в кото-
рых находятся войска: плохая пища, недостаток 
белья, одежды и обуви. В сентябре (нов[ого] 
ст[иля]) в Жмеринку прибывало ежедневно по 
1000–1500 больных, которые долгое время вы-
нуждены были оставаться без призора и пищи. 

На железных дорогах положение в районе 
петлюровской армии сносное. Имеется доста-
точный состав подвижного состава и не ощуща-
ется недостатка в паровозах, благодаря тому, 

 
* С румынами и поляками существует военное со-

глашение – с первыми, главн[ым] образом, в отношении 
обмена и продажи оружия и огнестрельных припасов, а 
со вторыми – в отношении прекращения военных дей-
ствий. 
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что при занятии района Жмеринка – Бирзула 
было захвачено более 100 вполне исправных, 
горячих паровозов и столько же в малом ремон-
те. Единственно, препятствием для вполне 
успешного выполнения воинских перевозок яв-
ляется недостаток дров и смазки. Пассажирское 
движение производится по двум направлениям: 
Казатин–Жмеринка–Могилев-Под[ольский] две 
пары поездов и Казатин–Жмеринка–Проскуров–
Каменец-Подольский одна пара. И, кроме того, 
курьерский поезд через день по линии Казатин–
Каменец-Под[ольский]. Органы передвижения 
войск организованы по русскому образцу и ру-
ководствуются русскими правилами и положе-
ниями. 

Так называемая «комендатура тыла», подчи-
ненная начальнику снабжения, имеет задачей 
поддержание порядка в тылу армии. Однако, 
главным образом, деятельность ее выражается в 
выполнении функций охранного отделения, и в 
этом отношении она, по справедливости, заслу-
живает приклеенного ей киевскими газетами 
названия «чрезвычайки». Конечно, не в комму-
нистическом масштабе, но все же было много 
случаев задержания по пустому оговору, рас-
стрелов без суда и истязаний шомполами. Были 
случаи ареста и содержания под стражей только 
лишь за разговор в публичном месте «на рос-
сийской мове». 

Вообще же, организация надднепрянских 
высших органов военного командования тяготе-
ет к русским образцам. И сохраняет полностью 
свою силу, за малыми исключениями, русское 
«Положение о полевом управлении войск в во-
енное время». А некоторые положения предпи-
саны к обязательному руководству без всяких 
изъятий, как, например, положения об этапах и 
транспортах армии. Надднепрянская армия име-
ет на своих путях 12 этапов и формирует кон-
ные транспорты из вольнонаемных подвод. 

В Галицкой армии службою тыла и снабже-
ний ведает «Этапна команда». Состав ее указан 
на схеме № 1. 

Вопросы железнодорожные, которые каса-
ются войсковых перевозок и службы в головных 
отделах ширококолейных линий, сосредотачи-
ваются в особом органе – «Железнодорожной 
вiйськовой управе», соответствующей по своим 
задачам Эксплуатационному отделу управы во-
енных сообщений Надднепрянской армии, по-
чему галицкая жел[езно]-дор[ожная] управа, по 
взаимному соглашению штабов, соединена с 
указанным отделом. 

«Этапна команда» как орган снабжения Га-
лицкой армии приобретает все в районе послед-
ней совершенно независимо от армии Наддне-
прянской, а также имеет свои этапы и транспор-
ты. 

б) центральные органы военного управления. 
Центральным органом военного управления 

в тыловом районе является Военное министер-
ство с подчиненными ему учреждениями, пере-
численными на схеме № 2. 

Все эти учреждения в настоящее время су-
ществуют в значительно сокращенном виде, в 
предположении, что до полного штата состав их 
будет доведен по занятии всей территории 
Украины. 

В частности: 
а) Главное управление Генерального штаба 

подразделяется на отделы: инспекторский, от-
дел связи, мобилизационный, отдел обучения 
войск и отдел связи с заграницей («закордонно-
го зв’язку»). 

Отделом обучения войск изданы уставы: 
дисциплинарный, строевой и внутренней служ-
бы. Вырабатывается устав полевой. Кроме того, 
издана «Программа обучения молодых козаков 
всех родов оружия». Все это – труды Г.У.Г.Ш. 
гетманского времени, несколько исправленные 
и дополненные во времена Директории. 

Между прочим, дисциплинарный устав – бо-
лее суровый, чем был до войны в русской армии 
(кн. XXIII, Свод Военных Постановлений 
1869 г.). Например, начальникам предоставлено 
право лишать офицерского звания без следствия 
и суда. В уставе строевом сохранена, в общем, 
группировка положений прежнего русского 
устава, а русские команды более или менее не-
удачно перекручены на малорусский лад. Устав 
внутренней службы близок к русскому. 

Вообще же работа Главного Управления 
Генерального Штаба в действующей армии, 
можно сказать, почти не чувствуется, как в от-
ношении пополнения ее надлежащими контин-
гентами, так и осуществления мобилизации. 
Лишь в последнее время началась в этом 
направлении более оживленная деятельность. 

б) Главное инженерное управление – опреде-
ленно мертворожденный орган. Реальных ре-
зультатов его работы армия не видит. Например, 
автомобильный отдел не имеет никаких данных 
даже о количестве и роде автомобильных 
средств, которыми располагает армия. Во время 
бывших отступлений петлюровской армии он 
не предпринимал никаких мер для вывоза, сбора 
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и регистрации богатейшего автомобильного 
имущества, брошенного на путях отступления. 
В настоящее время части армии принуждены 
обеспечивать себя в автомобильном отношении 
всецело своим попечением, до заключения сде-
лок с румынами и спекулянтами включительно. 
Кой-какую деятельность проявляет Военно-
железнодорожная управа, но и то она лишь 
формально входит в состав Г.И.У., а фактически 
прикомандирована к штадарму и находится в 
сфере его живого дыхания. 

в) Главное артиллерийское управление ника-
кой особенно энергичной деятельности, полез-
ной для фронта, также не проявляет. Все же им 
организованы кой-какие склады и мастерские, а 
также артиллерийская юнкерская школа в Ка-
менце. 

г) Главное военно-санитарное и таковое же 
военно-ветеринарное управления занимаются, 
главным образом, канцелярской перепиской, 
между тем армия находится в трагическом по-
ложении, особенно в отношении санитарном, 
как об этом указано выше. 

д) Главное управление ремонта армии имеет 
в своем подчинении ремонтные комиссии, од-
нако последние начали кое-как работать только 
в последнее время, когда их передали в распо-
ряжение штадарма. 

Вообще, можно совершенно нелицеприятно 
отметить чрезвычайную нежизнеспособность 
центральных органов военного управления пет-
люровской армии. 

в) войска. 
О войсках украинских сведения неполны. 

Можно дать лишь общее впечатление с некото-
рыми деталями, которые известны. 

Надднепрянская армия после перехода в 
июне с[его] г[ода] р. Збруч приняла существу-
ющую организацию по типу регулярной армии, 
отбросив все прежние затеи мечтателей-
импровизаторов, пытавшихся воссоздать старые 
формы времен Запорожья. 

Пехота была переформирована в полки 4-
бат[альонного] состава и сведена в дивизии по 
4 полка в каждой. Штатный состав полков – 
близкий к русским нормам военного времени. 
Рота имеет три взвода стрелковых и один пуле-
метный (из 4-х пулеметов Льюиса или Кольта). 
Кроме того, в полку – пулеметная рота 
(12 пулеметов Максима). Фактическая числен-
ность пех[отных] полков в настоящее время ма-
ла. Дивизии, в большинстве, насчитывают не 
более 1000, максимум – 1500 штыков. За по-

следнее время усилилось дезертирство вслед-
ствие недостатка не только теплой одежды, а 
просто обыкновенного обмундирования и обуви. 
Кроме того, значительная убыль больными. В 
сентябре (нов[ого] ст[иля]) свирепствовал сып-
ной тиф, а также в упорных боях с большевика-
ми части понесли громадные потери. Всего в 
Надднепрянской армии – 13 пех[отных] дивизий 
(из них две дивизии корпуса сечевых стрельцов). 
В них можно считать не более 20-ти–25-
ти тысяч штыков. Производимая в течение по-
следнего месяца мобилизация, вероятно, не даст 
особенного увеличения численности армии, 
ввиду указанной убыли от болезней и дезертир-
ства, хотя мобилизация, проводимая принуди-
тельно, дает, по имеющимся сведениям, хоро-
шие результаты. 

О численности и организации артиллерии и 
конницы сведений нет. В отношении оружия и 
огнестрельных припасов до середины сентября 
(нов[ого] ст[иля]) было очень тяжко. В послед-
нее время наладилось получение как оружия, 
так и огнеприпасов из Румынии, где находится 
официальный военный представитель Украи-
ны – отаман барон Дельвиг9 (бывший Инспарт-
рум10). Говорят, что он пользуется в румынских 
кругах большими симпатиями. Также и от поля-
ков удается получать огнеприпасы. 

Технические средства: 
а) Инженерные войска – только отдельные 

инженерные роты при дивизиях; 
б) железнодорожные войска – один 
жел[езно]дор[ожный] батальон, имеет хорошо 
оборудованную подвижную мастерскую; бро-
непоездов к концу сентября (нов[ого] ст[иля]) 
насчитывалось до 12-ти–15-ти, но часть из них 
уже захвачена Добрармией; в) автомобильные 
средства – имеется 2 или 3 автоколонны (грузо-
вых авто), кроме того, каждая дивизия и даже 
отдельные части располагают грузовыми и лег-
ковыми авто, учета которым никто не ведет; 
г) автопанцерников – 2 или 3 отряда, плохо 
снабженных в техническом отношении; 
д) авиационных средств мало. При Штадарме – 
один авиаотряд, но работает хорошо. В общем, 
технические средства слабы и не удовлетворяют 
потребностям армии. 

Высшее соединение – «группа», состоящая 
из 2-х или нескольких дивизий, подчиненных 
командующему группой. Руководящим органом 
является «Штаб группы». Иногда, в зависимо-
сти от оперативной обстановки, действуют от-
дельные дивизии, подчиненные непосредствен-
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но командарму. Две дивизии сечевых стрельцов 
образуют «Корпус сечевых стрельцов». В 
настоящее время в состав Надднепрянской ар-
мии входят группы: Запорожская – 1-я, 4-я, 5-я, 
6-я, 7-я и 8-я дивизии, Киевская – 10-я и 11-
я дивизии; Волынская – Пивничная (Северная) 
и Холмская дивизии, корпус С[ечевых] С[трель-
цов] – две дивизии. Кроме того, 2-я дивизия 
(бывшая «Запорожская Сечь») находится в пе-
риоде переформирования, а 3-я и 9-я дивизии 
действуют отдельно (по данным к 1 окт[ября] 
нов[ого] ст[иля]). 

Банды Махно, Зеленого и других бандитов в 
состав петлюровской армии не входят и не вхо-
дили. 

Галицкая армия действует в составе 12-ти 
номерных бригад и одной бригады «Украинских 
сечевых стрельцов» (без номера). Бригады эти 
образуют 3 корпуса, состав которых по числу и 
номерам бригад не одинаков, меняясь в зависи-
мости от обстановки. 

Об организации Г[алицийской] а[рмии] све-
дений нет. Но непосредственное впечатление от 
галицких войск прекрасное, как армии вполне 
регулярной и дисциплинированной. Об этом 
свидетельствуют выправка, однообразная, акку-
ратно пригнанная форма, строгая субординация, 
беспрекословное повиновение. Вместе с тем, 
более близкое знакомство с ними убеждает, что 
под внешним лоском немецкой муштры кроют-
ся все недочеты, присущие австрийской армии. 

Г[алицийская] а[рмия] более обеспечена 
оружием, обмундированием и в санитарном от-
ношении. Но огнеприпасов также не имеет и 
пользуется теми же источниками пополнения, 
что и армия Надднепрянская. 

В настоящее время Г[алицийская] а[рмия] 
укомплектовывается путем мобилизации в за-
нимаемом ею районе на общих с Надднепрян-
ской армией основаниях. Таким образом, в ря-
дах Галицийской армии будут смешаны контин-
генты как Восточной Галиции, так и русского 
Юга России. Общая численность пехоты в 36-ти 
полках Г[алицийской] а[рмии] – до 55 – 
60000 штыков. Однако цифра эта требует про-
верки. 

Об артиллерии и коннице сведений нет. 
Технические средства – ограничены, но со-

держатся в хорошем состоянии. Армия обеспе-
чена автомобилями, которые находятся в веде-
нии этапной команды. Имеется воздухоплава-
тельный отряд (с привязными аэростатами). 
Армия имеет собственный бронепоезд «Хор-

тиця», захваченный ею у большевиков. Желез-
нодорожных войск имеет 3 роты, снабженные 
необходимыми техническими приспособления-
ми и мастерскими. 

В общем, петлюровская армия по своей ор-
ганизации и обеспечению ее всеми вспомога-
тельными средствами, необходимыми для веде-
ния планомерных боевых операций, представ-
ляется достаточно боеспособной. Необходимо 
отметить, что ее боеспособность чрезвычайно 
возросла бы при условии полного обеспечения 
ее всеми необходимыми довольствиями: обмун-
дированием и обувью, оружием и боевыми при-
пасами, а также упорядочением дела санитар-
ной помощи. Но так как это невозможно осуще-
ствить без чужеземной помощи, петлюровское 
командование усиленно добивается получить 
все необходимое для армии при помощи Антан-
ты и румын. С последними дело, по-видимому, 
налаживается, только не могут еще сторговаться, 
ввиду спекулятивных тенденций румын. 

В отношении моральном и политическом 
справедливость требует отметить: а) духа боль-
шевизма в петлюровской армии нет, хотя об 
этом усиленно пишут киевские газеты. «Банды 
Петлюры», «большевики 2-го сорта» с таким же 
ожесточением дрались и дерутся с большевика-
ми, как и добровольцы. Эта борьба ведется уже 
около двух лет и в атмосфере ее культивирова-
лось уже жестокое чувство ненависти к больше-
викам. Последние не щадят пленных украинцев 
и подвергают их жестоким пыткам прежде чем 
убить11; б) духа сепаратизма, стремления к са-
мостийности, собственно в войсках также нет. 
Особенно среди офицерского состава, который 
относится более сознательно к переживаемым 
событиям. Всех связывает одна задача – изгнать 
большевиков. В политической идее отделения 
самостийной Украины от России, культивируе-
мой правительством и печатью, армия в массе 
не заинтересована. Все жаждут утверждения 
порядка и покоя, а в каких политических рамках 
это будет осуществлено – для подавляющего 
большинства армии совершенно безразлично. 

Действительно, для многих прирожденных 
малороссов приятно говорить на украинском 
языке не только дома, но и на службе и в обще-
стве. Однако пользование им не исключается и 
при осуществлении идеи единой, неделимой 
России; в) вражды к Добрармии в украинских 
войсках определенно нет и быть не может. 
Начавшиеся боевые действия с Добровольче-
ской армией произвели гнетущее впечатление 
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не только на офицерство, но и на солдат. Заре-
гистрировано много случаев перехода украин-
цев на сторону Добрармии. Были случаи массо-
вого перехода офицеров, как, например, в Во-
лынской группе (на Бирзульском направлении). 
В штадарме Надднепрянской настроение подав-
ленное. 

Вообще у большинства военных действую-
щей армии не только в душе, но и открыто на 
словах проявляется желание и надежда, что от-
ношения с Добрармией будут улажены мирным 
путем. 

И если все же некоторые из частей петлю-
ровской армии вступают в борьбу с Добрармией, 
это свидетельствует только об их дисциплини-
рованности. Их посылают в бой. 

Что касается Галицкой армии, то о ее сочув-
ствии большевикам говорить не приходится. В 
Восточной Галиции большевизма совершенно 
не было, хотя об этом распространялись чисто 
провокационные известия со стороны поляков. 

Галичане крайне заинтересованы в скорей-
шем освобождении Надднепрянской Украины 
от большевиков, по соображениям, указанным 
выше. Кроме того, они без исключения принци-
пиально против большевизма. 

Таким образом, в моральном и политическом 
отношениях петлюровская армия представляет 
собой силу, определенно враждебную больше-
визму и совершенно чуждую каких-либо шови-
нистических идей, присущих, в действительно-
сти, только некоторой группе гражданских и во-
енных деятелей, сподвижников Петлюры, кото-
рые, конечно, не могут представлять в своих 
мнениях и требованиях волю малорусского 
народа. 

2. Офицерский состав 
а) Надднепрянская армия. 
Об офицерском составе петлюровской армии 

не приходится говорить много. Общая физио-
номия офицерства «военного времени» известна 
всем. Таково и офицерство петлюровской армии, 
в которой кадровый офицер в части ценится на 
вес золота, хотя были случаи, когда благодаря 
давлению свыше кадровый, интеллигентный 
офицер находился в подчинении у бывшего 
подпрапорщика (в лучшем случае) только пото-
му, что имел русскую фамилию и не умел «ба-
лакати по-украинськи». Даже в центральных 
учреждениях военного министерства на некото-
рых ответственных должностях сидят, так ска-
зать, «левофланговые». В Главном военно-
санитарном управлении есть начальники отде-

лов из ротных фельдшеров. На должности одно-
го из заведующих передвижением войск (долж-
ность полковника Ген[ерального] штаба) до по-
следнего времени был некто, служивший до 
войны швейцаром, а во время войны – низшим 
служащим Земсоюза12. 

Причиною такого порядка было стремление 
назначать на ответственные должности исклю-
чительно «щирых», т.е. искренних и неподдель-
ных украинцев. 

Однако на эту ненормальность обратил вни-
мание даже сам Петлюра. И в последнее время 
преодолена* тенденция (по крайней мере, в во-
енных сферах действующей армии) назначать 
на должности соответственно образованию и 
действительному чину, полученному в русской 
армии. Этому именно чину должны отвечать и 
наружные знаки отличия, установленные новой 
формой одежды. Присвоивший себе отличие 
выше своего действительного чина привлекает-
ся к судебной ответственности. Установлено 
отдание чести и взаимное приветствие при 
встрече. 

Офицеров Генерального штаба в петлюров-
ской армии насчитывается до 30-ти. Хотя часть 
из них уже оставила ряды армии, как только 
начались бои с Добрармией. Можно сказать 
определенно, что подавляющее большинство 
офицеров Ген[ерального] штаба определенно 
тяготеет к Добрармии. Вообще же офицерство 
армии если в некоторой части и не стремится 
присоединиться к Добрармии, то лишь благода-
ря своей инертности и непониманию создав-
шейся драмы взаимоотношений, но принципи-
ально, безусловно, ничего не имеет против это-
го присоединения. 

б) Галицкая армия. 
В отношении Галицкой армии можно сказать 

еще короче. Галицкий офицер – характерный 
тип австрийского офицера. Насколько наддне-
прянцы –русские по духу и языку, настолько га-
личане – австрийцы. Первые по всем серьезным 
делам, когда приходится задуматься над по-
строением фразы, предпочитают говорить по-
русски, а вторые очень часто пользуются в сво-
их разговорах немецким языком. Они даже не 
всегда имеют возможность выразить по-
украински то, что желают сказать, особенно – 
по вопросам военным. Кроме того, в 
Г[алицийской] а[рмии] есть много настоящих 
немцев, совершенно не умеющих говорить по-

 
* Очевидно – «установилась». 
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украински или русски. Например, начальник 
штаба Г[алицийской] а[рмии] полковник ав-
стрийского Ген[ерального] штаба Шаманек 13 
или командир 3-го корпуса ген[ерал] Краус14. 

В общем же, галицкие офицеры дисциплини-
рованны, корректны и вид внешний имеют 
вполне офицерский. 

3. Дисциплина 
Дисциплина в петлюровской армии отнюдь 

не «революционная». Выше подчеркивалась су-
ровость дисциплинарного устава. В жизни, кро-
ме того, применяются иногда не предусмотрен-
ные уставом зуботычины и еще занесенные 
немцами на Украину «шомпола», правнуки де-
довских шпицрутенов. 

Никаких комитетов в армии нет, да и разго-
воров об их создании даже не ведется. Всем яс-
но после пережитых революционных опытов, 
что армия не может существовать без настоя-
щей военной, а не революционной, дисциплины. 

Комментарии в этом отношении излишни. 
Можно сказать только, что дисциплина есть и 
кн. XXIII русского Свода Военных 
Постановлений сохраняет свою силу. 

 
II. Часть политическая 
I. Армия и политика 
Армия стоит вне политики. Военнослужащие, 

даже состоящие членами политических партий, 
в большинстве активного участия в политиче-
ской жизни не принимают. В массе своей армия 
интересуется политическими вопросами по-
стольку, поскольку читает газеты. Какой-нибудь 
политической литературы агитационного харак-
тера в виде специальных прокламаций в армии 
не распространяется, если не считать официаль-
ных воззваний и объявлений Петлюры или пра-
вительства. Брошюрная политическая литерату-
ра рассылается в части через информационные 
отделы управлений «Державных инспекторов». 

Державные инспектора установлены только в 
Надднепрянской армии. На первый взгляд это 
вроде большевистских «комиссаров», суще-
ствующих при каждой части или учреждении. 
Они действительно являются ухом и глазом 
украинской власти и должны следить за тем, 
чтобы всюду на местах и в частях неуклонно 
поддерживалась на должной высоте идея само-
стийной Украины, строго выполнялись законы 
республики и отношение к служебным обязан-
ностям всех служащих, от старшего до младше-
го, отвечало бы интересам государственным и 
служебным. Однако державные инспектора 

назначаются исключительно из лиц военных. 
Это, по преимуществу, офицеры (есть и штаб-
офицеры) или военные чиновники. В дела опе-
ративного руководства инспектора вмешиваться 
не могут. Все же строевые начальники недо-
вольны этим институтом, считая инспекторов 
соглядатаями, а кроме того, не всегда держав-
ный инспектор проявляет достаточно знания 
всех отраслей военного дела и не имеет доста-
точно такта, чтобы не оказаться с более опыт-
ным и более интеллигентным строевым началь-
ником в натянутых, если не во враждебных, от-
ношениях. 

Кроме того, важнейшею обязанностью ин-
спекторов является организация просветитель-
ных органов в армии, а также – информацион-
ных, в отношении широкого ознакомления всех 
чинов армии с мероприятиями правительства по 
различным отраслям народной жизни. 

Галицкая армия тем более вне политики. А 
державных инспекторов она принципиально не 
признает. Когда Г[алицийская] а[рмия] присо-
единилась к Надднепрянской, по распоряжению 
главного инспектора петлюровской армии был 
послан державный инспектор в начальну ко-
манду Г[алицийской] а[рмии], но его там не 
приняли и предложили отправиться восвояси. 

Политические и общественные организации 
а) правительство. 
Правительство украинское социалистично. В 

состав его входят исключительно эсеры и эсде-
ки. Социалисты-федералисты не входят, хотя 
они признают самостийность Украины как под-
готовительную ступень к будущей федерации. 

Характерная фигура в составе украинского 
правительства – «Министр еврейских справ Пин-
хус Красный»15. Не так давно он добивался созда-
ния наряду с военными державными инспектора-
ми еще и еврейских инспекторов. Против этого 
решительно восстал штадарм Надднепрянской, и 
Петлюра столь же решительно отказал даже в[о] 
внесении законопроекта в совет министров. 

Правительство украинское можно охаракте-
ризовать коротко. Оно бездарно и бездеятельно, 
и продуктивность в его работе не видно. По ми-
нистерству внутренних дел достаточно сказать, 
что нигде на местах нет государственной власти; 
в селах – выборные комиссары (те же старосты), 
которых никто не слушает, т. к. староста не 
имеет палки вроде государственной стражи. По 
министерству юстиции нет никаких судебных 
установлений. Даже мирового суда нет. Воров и 
грабителей некому преследовать, т.к. закон без-
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действует. Городские самоуправления стонут и 
по мере сил обходятся административными ме-
рами. М[инистерст]во путей сообщения занима-
ется вставлением палок в колеса военному ко-
мандованию, но реально никакой деятельности 
для улучшения технического состояния 
жел[езных] дорог не проявляет. Если что-
нибудь и сделано на жел[езных] дорогах, то или 
взято штыками в боях с большевиками, или же 
организовано управлением Правобережных 
(Юго-Зап[адных]) дорог. Про другие министер-
ства и говорить не стоит. Получают приличные 
оклады и по мере сил исписывают достаточное 
количество бумаги. 

Тем не менее, недавно украинское прави-
тельство проявило чрезвычайную воинствен-
ность. Высланный первоначально петлюров-
ским командованием атаман Павленко 16  имел 
полномочия установить военное соглашение с 
Добрармией для совместной борьбы с больше-
виками. Но когда в ответ на это предложение 
было предъявлено требование высказаться по 
вопросу признания единой неделимой России, 
петлюровское военное командование отказалось 
от руководства ведения переговоров, считая, 
что, коль скоро таковое перешло из сферы чисто 
военной в область политическую, оно не может 
им руководить и передает его правительству. Об 
этом были оповещены депешей все начальники 
действующей армии. 

Правительство, и до того бряцавшее оружи-
ем, теперь приняло непримиримый воинствен-
ный тон. Содержание разговоров, которые ве-
лись в Каменце в это время, неизвестно. Но, во 
всяком случае, определенно известно, что ча-
стичное наступление частей Волынской группы, 
имевшее место в конце сентября (по нов[ому] 
ст[илю]), началось не по приказу командарма 
Надднепрянской. Такого приказа из штадарма 
не исходило. А по всем предыдущим распоря-
жениям – войска, оперировавшие на всем фрон-
те, противостоящем Добрармии, должны были 
прекратить наступление, никаких враждебных 
действий против Добрармии не предпринимать 
и только в случае ее наступления оказывать со-
противление. Этим имелось ввиду избежать 
напрасного и вредного для общего дела борьбы 
с большевиками кровопролития и достигнуть 
взаимного соглашения мирным путем. 

После этого выступления Волынской группы 
левое крыло Добрармии перешло к активным 
действиям против петлюровской армии, прави-
тельство украинское, сидя в Каменце, выпусти-

ло воззвание, а Петлюра издал приказ о мобили-
зации и о необходимости напрячь все силы для 
борьбы с «деникинскими бандами». Нужно от-
дать справедливость, что и воззвание прави-
тельства и приказ Петлюры написаны в выра-
жениях, присущих большевистским документам 
подобного типа. 

Тут чувствуется рука правительства и деяте-
лей шовинистического направления. От военного 
командования Надднепрянской армии (штадарма) 
никогда такой «литературы» не исходило. 

В общем, правительство украинское, как ор-
ган политический, можно охарактеризовать не-
работоспособным в смысле творческой работы, 
но упорный и не разбирающийся в средствах в 
борьбе за самостийность Украины. В среде его 
несомненно есть люди, глубоко убежденные в 
непреложном праве Украины на самостоятель-
ное существование, и в защиту этого убеждения 
они готовы отдать как свою жизнь, так и жизни 
граждан Украины. Относительно тенденций 
украинского правительства войти, в крайнем 
случае, в соглашение с большевиками, как об 
этом сообщали некоторые из киевских газет, 
можно сказать с полной уверенностью, что это 
сообщение не имеет под собой никакой почвы17. 
Каковы бы ни были обстоятельства, политиче-
ские деятели, как правительства, так и обще-
ственных кругов, будут искать помощи у кого 
угодно, но только не у большевиков. Скорее 
всего, справедливы слухи, что украинским пра-
вительством ведутся переговоры с румынами о 
взаимной помощи. Также в отношении немцев 
можно допустить возможность соглашения с 
ними о помощи Украине в борьбе за ее само-
стийность. Но и то пока помощь Германии вы-
разилась в отпечатании и присылке на аэропла-
нах бумажных денег, да и то деньги эти были 
заказаны еще во времена гетманства. 

Во главе Галицкого правительства («Дер-
жавного Секретариата») стоит в настоящее вре-
мя диктатор – д[окто]р Петрушевич18. Он вхо-
дит в состав Директории Соборной Украины 
как член ее. 

О политической физиономии галицкой дик-
татуры говорить не приходится. Галичане учли, 
что болтовня политиканов никакой пользы, по-
добно теперешнему надднепрянскому прави-
тельству, стране не приносит и предпочли иметь 
диктатора, под руководством которого прави-
тельственный орган – Державный Секретариат – 
осуществляет реальные задачи, выдвигаемые 
жизнью и политической ситуацией. 
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б) политические партии. 
Соответственно составу правительства и об-

щим политическим условиям, естественно, что 
право на легальное существование в районе, за-
нятом петлюровской армией, имеют только со-
циалистические партии и только украинские. 
Даже укр[аинские] соц[иалисты]-федералисты 
чуть, что не сидят в подполье, хотя и признают 
официально самостийность. Но самое слово 
«федерализм» уже пугает, т. к. припахивает 
«единой, неделимой». 

Деятельность политических партий далека от 
армии и сведений об их организации и работе нет. 

в) общественные организации. 
Необходимо отметить, что по инициативе 

украинской интеллигенции и земских деятелей 
широко развиваются по городам, местечкам и 
селам культурно-просветительные организации 
(так называемая «Просвiта»). В каждом уезде – 
сеть таких организаций, которые посылают сво-
их представителей в губернский город. Они за-
нимаются распространением литературы, орга-
низуют библиотеки, театры и т. п. Население 
относится сочувственно. 

Также быстрым темпом идет образование 
кооперативов. Их уже создалась целая сеть, и 
нет ни одного более или менее значительного 
села, где бы не было кооператива. 

Наряду с этим организуются по селам чисто 
сельскохозяйственные союзы, которые пресле-
дуют цель путем объединения землевладельцев 
облегчить условия ведения хозяйства – обра-
ботки земли, снятия урожая и т. п. Эти союзы 
также объединятся по волостям и уездам, деле-
гируя своих представителей. 

Заслуживает внимания факт, имевший место 
в апреле или начале мая с[его] г[ода] (нов[ого] 
ст[иля]) в Подольской губернии. На съезде 
представителей земства, городов и перечислен-
ных общественных организаций обсуждалось 
общее положение в губернии и вообще – в рес-
публике, подверглась критике деятельность 
правительства, а затем были высказаны пожела-
ния, которые окончательно вылились в форму 
меморандума. В этом меморандуме была со-
вершенно определенно подчеркнута указанная 
выше бездеятельность правительства и отсут-
ствие продуктивности в его работе. При этом 
обращено внимание на некоторые детали, а в 
заключение указано, что желание всех – восста-
новить разрушенный порядок в стране и уста-
новить твердую власть, создав на местах все ор-
ганы государственного управления, в особенно-

сти же – аппараты полицейский (милицейский) 
и судебный. Но так как существующее прави-
тельство уже доказало свою неспособность это 
выполнить, то необходимо его упразднить и со-
здать диктатуру, которая была бы полномочна 
провести в жизнь решительные мероприятия, 
соответственно пожеланиям представителей с 
мест. Конечно, этот меморандум остался мерт-
вой буквой и даже не попал в печать, а прави-
тельство (хотя и было впоследствии заменено 
другим), вновь не проявило необходимой рабо-
тоспособности и творческого духа. 

3. Отношение к «Единой великой России» 
Что касается отношения к идее «Единой ве-

ликой неделимой России», то, как выяснено 
выше, со стороны правительственных сфер от-
ношение это определенно враждебно. Вместе с 
тем, во всех правительственных учреждениях 
одной из важнейших аттестационных данных, 
характеризующих служащего, является предан-
ность его идее самостийной Украины и знание 
украинского языка. В массах приверженность 
или враждебность по отношению к той или дру-
гой идее не проявляется достаточно определен-
но. Как уже подчеркнуто выше, в оценке мо-
рального и политического настроения армии, 
массы жаждут лишь установления порядка и 
покоя, а крестьянство, в частности, разрешения, 
в первую очередь, аграрного вопроса. Хотя 
необходимо отметить, что идея единой России 
ближе сердцу каждого простолюдина. Она при-
вычна ему, и он вспоминает о порядке, бывшем 
до войны, за исключением, однако, вопроса о 
земле, который не укладывается в рамки дово-
енного времени. Собственно же идею само-
стийной Украины вполне сознательно усвоила 
лишь часть украинской интеллигенции, но и то 
не в городах, а, главным образом, по селам, где 
значительная роль в украинизации народа при-
надлежит сельским учителям.  

В общем, про отношение массы к «Единой 
великой России» можно сказать, что скорее все-
го, масса занимает выжидательное положение, 
как в вопросе об единой России, так и в отно-
шении других способов государственного 
устройства. Для массы будет желательно и при-
ятно все то, что, скорее и лучше разрешит все ее 
наболевшие вопросы и обеспечит ее порядком и 
покоем. 

4. Экономическое положение 
Экономическое положение петлюровской 

республики весьма тяжело. Прежде всего, нет 
денег. То, что печатается, особенно немецкими 
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станками, далеко не везде принимается, а если и 
принимается, то по очень низкому курсу. В пер-
вое время сношений с румынами последние по-
требовали уплатить за поставляемые огнепри-
пасы (отобранные у тех же украинцев-
запорожцев, шедших через Бессарабию) в рус-
ской или иностранной валюте. Пришлось моби-
лизовать запасы, запрятанные со времен запре-
щения русских денег в пределах Украины. 

Естественно, тяжелая нужда во всех продук-
тах и предметах производства промышленного. 
За последнее время начали везти из Румынии, 
главным образом, мануфактуру, но по ценам, 
конечно, спекулятивным. 

Хлебный вопрос, благодаря необыкновенно 
обильному урожаю этого года, разрешается для 
армии вполне удовлетворительно. И это един-
ственный продукт, обеспечивающий потребно-
сти армии. Во всех других отношениях она ис-
пытывает нужду, для удовлетворения коей нет 
возможности. 

С подлинным верно: 
Капитан Осипов 
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що займалась допомогою армії в період Першої світової 
війни. 

13 Шаманек Альфред (1883–1920) – полковник, на-
чальник Генерального штабу УГА (з липня 1919 р.). 
Служив в австро-угорській армії. Начальник штабу 
II галицького корпусу. 

14  Кравс Антон (1871–1945) – офіцер австро-
угорської армії, генерал-четарь УГА. Командир III га-
лицького корпусу (з травня 1919 р.). Помер у Відні. 

15  Красный Пінхус (Пінхас) (1881–1939) – міністр 
УНР з єврейських справ (з квітня 1919 р.). Організатор 
єврейських шкіл. Член комісії з розробки Конституції 
УНР (1920). Член єврейської Народної партії – «Фолькс 
партай». Розстріляний у Києві. 

16  Омельянович-Павленко Михайло Володимирович 
(1878–1952) – генерал-хорунжий, командуючий УГА 
(лютий 1918 р. – червень 1919 р.). За дорученням уряду 
УНР вів у вересні 1919 р. невдалі переговори з коман-
дуванням ЗСПР (Детальніше див.: Ковальчук М. На 
службi Батькiвщинi: життя й доля генерал-полковника 
М. Омеляновича-Павленка // Омелянович-Павленко М. 
Спогади командарма (1917–1920). К., 2007. С. 26–27). 

17 Автор документа не обізнаний у цьому питанні. 
Наприкінці 1919 р. дійсно проходили переговори між 
більшовицьким керівництвом та урядом УНР. Нами ви-
явлена датована початком грудня 1919 р. телеграма 
Л. Троцького члену Південного фронту Серебрякову до 
Серпухова: «По поводу предложения Петлюры ответ 
нужно дать такой: во-первых, до соответствующего со-
глашения между Петлюрой и центральными правитель-
ствами южный фронт лишен возможности давать ар-
тиллерийское снабжение и вообще входить в какое-
либо военное соглашение. Петлюровцам и петлюров-
ским армиям, если они в этом нуждаются, предлагается 
гостеприимство на советской территории. Условия гос-
теприимства были указаны ранее: оружие сдается нам 
под хранение до заключения соглашения или до ухода 
Петлюровской армии с советской территории. Отноше-
ние самое предупредительное. По поручению Ц.К. 
Троцкий» (РГВА, ф. 33987, оп. 2, д. 32, л. 534). Свід-
чення про ведення радянським керівництвом перегово-
рів з УНР збереглося і в інших джерелах (Див.: The 
Trotsky papers 1917–1922 / Edited and annotated by 
J.M. Meijer. L.; Hague; P., 1964. Vol. 1: 1917–1919. 
P. 758). Ймовірно, мова йде про переговори вересня 
1919 р., що проходили за посередництва друга 
В. Леніна швейцарського комуніста Ф. Платтена, який 
здійснив вимушену посадку в районі Кам’янця-
Подільського на шляху з Москви до Угорщини і обго-
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ворював питання союзу проти А. Денікіна (Лит-
вин М.Р., Науменко К.Є. Iсторiя ЗУНР. Львiв, 1995. 
С. 277–278). 11 жовтня 1919 р. питання обговорювалося 
на засіданні Політбюро ЦК РКП(б). Переговори затяг-
лися до грудня і закінчились безрезультатно у зв’язку з 
різкою зміною становища на фронті (Детальніше див.: 
Ковальчук М.А. Невiдома вiйна 1919 року: українсько-

 
бiлогвардiйське збройне протистояння. К., 2006. С. 159–
161, 271, 384). 

18 Петрушевич Євген Омелянович (1863–1940) – ад-
вокат, президент ЗУНР (листопад 1918 р. – січень 
1919 р.), член Директорії. 

 

 
 

Опубликовано два доклада офицеров Генерального штаба Вооруженных сил Юга России, со-
держащих информацию о политическом устройстве Украины, настроении местного населения, 
структуре, особенностях управления, материально-техническом и морально-психологическом со-
стоянии Армии Украинской Народной Республики осенью 1919 г. 

Ключевые слова: Армия УНР, Украинская Галицкая армия, Вооруженные силы Юга России, 
С. Петлюра, П. Врангель. 

 
The author publishes two reports provided by the officers of the General Staff of the Armed Forces of 

the South Russia containing the information on the political order of Ukraine, the moods of the local popu-
lation, the structure and governance specificity, material, technical and psychological state of the Army of 
the Ukrainian People’s Republic in the autumn 1919. 

Key words: the UPR Army, the Ukrainian Galician Army, the Armed Forces of the South Russia, 
S. Petliura, P. Wrangel. 
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УДК 94(477)«17» 
 

Олександр Пономарьов 
 

ЧОМУ ЗАПОРОЖЦЯМ НЕ ВДАЛОСЯ  
ПОБУДУВАТИ КАМ’ЯНУ ЦЕРКВУ 

 
Показано послідовне прагнення Коша перенести Запорозьку Січ на нове місце й звести там 

кам’яну церкву, а також дії по захисту будівельних матеріалів і природних ресурсів на території 
Вольностей Війська Запорозького, які козаки планували використовувати для своїх потреб. 

Ключові слова: Запорозька Січ, кам’яна церква, вапно, цегла, камінь, мармур. 
 
 
Весною 1758 р. Військо Запорозьке Низове, 

за отаманування кошового Григорія Лантуха, 
звернулось до київського генерал-губернатора 
Михайла Леонтьєва, київського обер-
коменданта Івана Костюріна та гетьмана Кирила 
Розумовського з проханням перенести Січ, – яка 
у 1734 р. постала на р. Підпільній, – до Мики-
тинського перевозу. Пожежа у квітні 1756 р., 
яка знищила більшість січових будівель давала 
вагомі підстави для такого звернення1. Зокрема, 
прохання мотивувалося тим, що вказана річка 
була свого часу повноводною, а зараз «совсем 
засыпана и пересыхает, заливы ж вкруг от Дне-
пра до Сечи тож пуще изсыхают, а источников 
криничных ничего нет, и колодезями воды до-
стать годной за песком... не можно и доволству-
ется весь Кош водою такою в ямах неподвиж-
ною, зацвелою и совсем смешенною, что крайнѣ 
терпеть нельзя, и от такой нечистоты заразы 
болѣзненные внутренние... и смерти приклю-
чаются безвременно многим, а при том и место 
сие по нынѣшнему против прежняго приумно-
жению войска так тесно, что с трудностию про-
ход и проезд бывает, и от случая пожарного 
обороны подать несвободно и опасно, и торги 
все отправляются с немалым отягощением и 
убытком и протчие изображенные при том нуж-
ные обстоятельства, почему все войско... с об-
щаго совету избрали вѣсма пристойное быть 
Сечи мѣсто… по той же стороне реки Днепра 
выше, где Никитинская застава, от нынѣшней 
Сечи, не больше верст двадцати, при большой 
водѣ, на которое для помещения, как города со 
всѣмъ посадомъ, так и крепости доволно и об-
ширно, да и место видимо безопасное и доволс-
твование всякое свободно из великою войско-
вою и общею ползою будет»2. 

Кіш прохав високопосадовців не тільки пе-
ренести Січ на згадане місце, а й, відповідно, 
«утвердить расположением и строением испра-

вным, и притом на переноску куреней и войс-
ковых дворов, а особливо к сооружению на мес-
то нынѣшней уже ветхой и маломестной церкви, 
другой новой, гораздо болшой, каменной, пожа-
ловать денежной казны и желѣза з Днепровых и 
Самарских постов»3. Внаслідок листування між 
Кошем та гетьманом й київським губернатором, 
а відтак останніх з Сенатом та Колегією інозем-
них справ привели до того, що влітку 1758 р. на 
Запоріжжя було відряджено сина полковника 
Миргородського полку Федора 
Остроградського – Павла, миргородського сот-
ника Василя Зарудного та військового товариша 
Якова Трифановського, «которые оба места, как 
старое, так и новое свидетельствовали и план 
учинили»4. 

Пізніше, у травні 1763 р., гетьман Кирило 
Розумовський доповідав Колегії іноземних 
справ, що за наказом генерал-фельтцейх-
мейстера Олександра Вільбоа, було направлено 
до Січі інженер-полковника Вільгельма-Ніколая 
Менцеліуса «с наставлением, чтоб он избранное 
запорожцами для перенесения сечевого по-
селѣния и крепости при Никитинском перевозѣ 
место, съездя туда, порядочно осмотрел и по-
ложил, как всему будущему тамо поселѣнию, 
которое б состояло пред старым, [как] совсем 
уже регулярное, так и сколь великой крепости 
или ретражаменту быть и войско содержать, да 
и в протчем для прикрытия всего того по-
селѣния какое укрепление здѣлать надлежит, и 
сочиняя описание и исчисление с окуратными 
планами, а при том и церкви какой по желанію 
запорожцов быть особой план же с сметою при-
слать к нему господину гетману… и как запо-
рожцы на переноску куреней и войсковых дво-
ров, а особливо к сооруженію тамо каменной 
церкви просят вспоможенія из казны денгами и 
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материалами»5. Все йшло до того, що запорожці 
вже нібито мали отримати дозвіл на перенесен-
ня Січі до Микитиного перевозу. Колегія інозе-
мних справ також підтримала прохання козаків, 
вбачаючи у задовільненні прохання свої резони, 
зазначаючи, що «при том переселении в возде-
ржании их (запорожців – О.П.) на будущия вре-
мена от худых и своеволных поступков, и прот-
чие, служащие к порядку и тихости, их учреж-
дения сдѣлать», пропонуючи гетьману Розумов-
ському розглянути, як саме «без далного казен-
наго убытка перевесты и поселить, или по необ-
ходимости, какое вспоможение учинить, и по 
тому расположа на двое, что самими запорож-
цами, и что к тому по самой необходимости ка-
зенным коштам исправлено быть может, а особ-
ливо о потребном к сооружению – святой церк-
ви (виділено нами – О.П.)»6. Вона мала бути, на 
думку запорожців, по двадцять сажнів в довжи-
ну і в ширину. Проект було виконано (січень 
1764 р.) на замовлення Петра Калнишевського 
все тим же Менцеліусом, який перед тим особи-
сто прибув на Січ7. 

Після відвідин Січі Менцеліус доповідав 
Вільбоа 31 липня 1763 р., що він, надіславши в 
«Кош требование о величине церкви и о числе 
куреней... в Сечь отправился, где был и получа 
от них ответ... намеряясь, хотя и всей Сечи За-
порожской план снять, но усмотрел, что неохо-
тно к тому допускают, а паче они обявили, что и 
людей якобы по нынешнему работному времени 
для съемки в размер давать не могут», вируши-
вши звідти до фортеці Св. Єлисавети8 . Однак 
мрії запорожців перенести Січ до Микитиного 
перевозу не здійснились, через протести осман-
ської сторони (як і під час будівництва фортеці 
Св. Єлисавети), у звязку з чим 27 січня 1764 р. 
було видано указ Сенату на підставі царського 
наказу, аби «крепостное строение обложено 
было до удобного времени»9. 

Отже, від прохання запорожців перенести 
Січ на нове місце та збудувати кам’яну церкву 
перейдемо до питання забезпечення будівель-
ними матеріалами об’єктів будівництва, чи то 
церкви, чи то російських фортець. 

В рапорті Менцеліуса до Вільбоа (15 січня 
1764 р.) йшлося, що відповідно повідомлень 
кошового отамана [Григорія Лантуха] 10  «для 
зжения извести дров достать не можно, однако 
для зжения кирпича мелкого лесу наберется», а 
відтак, розмірковував Менцеліус, що й лісу для 
випалювання вапна «сыскать сумнения не на-
хожу, камень же годной для извести, когда 

вблизи не отыщется, то хотя пустые мечети сто-
ящия при границе, кои уже развалившись, как 
от кошевого я словесно выведал, ежели дозво-
лится употреблять возможно, чего уже опреде-
ленной к стройке крепости искать не оставит; и 
для того церкви, как в крепости, так и в цитоде-
ли каменные полагаю, да хотя смета о всем в 
цитодели о коште деревянного в строении по-
ложено, но немного дороже будет», аніж буду-
вати мазанки. Ворота фортечних укріплень теж 
пропонувалося зробити кам’яними, «если толко 
извести доволно тут доставать будет можно, в 
чем без пробы точно уверить не могу, потому, 
что потребные извести, по своевольству народа, 
от меня скрываемы были, на кирпичи ж глина 
весьма способна и в близости есть, для чего и 
завод кирпичный построить положено»11. 

Паралельно з розвідкою давніх руїн російсь-
кий уряд заохочував запорозьких козаків оселя-
тися навколо новобудови – Олександрівської 
фортеці, що напряму загрожувало території 
Війська Запорозького. Певна кількість козаків, 
перейшовши «с-под выдѣния Войска Запорож-
ского Нызового» розселялися комендантами 
фортеці «в разних мѣстах на землях сего ж Вой-
ска, невдаль той крепосты Александровской, 
футорами и слободкамы»12. У зв’язку з чим Кіш 
вимагав знищити ці поселення, зазначаючи, що 
комендант Олександрівської фортеці полковник 
Вілем фон Фредерздорф, осаджуючи хутори «на 
устѣ Сухой Московкы и в гору по Днепру тоею 
стороною», не тільки приймав туди «как с-под 
владѣния запорожского переходящих, так и ма-
лороссийских и пыкинерных полков всякого 
звания людей», чим «запорожских козаков 
утѣсняет», а ще й «лесные угодыя пустошит»13. 

Свого часу царський уряд був на крок від 
скасування Запорозької Січі, коли в січні 1765 р. 
Кіш без дозволу імператриці Катерини ІІ обрав 
кошовим отаманом Петра Калнишевського за-
мість вже літнього Григорія Лантуха, який сам 
вже не бажав обіймати цю посаду14. На думку 
В. Мільчева, який зазначав, що незважаючи на 
те, що царський уряд відмовився у 1765 р. від 
ліквідації Запорозької Січі, ним вживались за-
ходи по збиранню данних щодо соціального ус-
трою, економічної й військової потуги Війська 
Запорозького15. Адже для прийняття радикаль-
них рішень урядові потрібна була всебічна ін-
формації, пошук якої здійснювався досить акти-
вно під виглядом астрономічних експедицій й 
інших розвідок під егідою Петербурзької акаде-
мії наук. Використовувалася для цього й мало-
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російська старшина, яка була більш лояльною 
до офіційного Петербургу, аніж запорожці. У 
відповідь Кіш чинив усілякі препони, усвідом-
люючи наслідки «академічних виправ», та далі 
тихого спротиву діло не йшло. 

Водночас Кіш усвідомлював, що без надійної 
оборони, у разі потреби січовикам не відстояти 
своїх прав на територію Вольностей Війська За-
порозького Низового. Наявні укріплення Під-
пільненської Січі не давали бодай меншого 
прихистку від гармат, мортир ворога, яким міг 
бути не тільки кримський хан, а й російська ко-
рона. Тому то й, починаючи з 1758 р., Кіш 
наполегливо прагнув не тільки перенести осере-
док козацтва на Микитин перевіз, а й мати там 
укріплення, на кшталт Новосіченського ре-
треншаменту. 

Про необхідність мати укріплені міста, які б 
також мали достатню кількість військової сили, 
у зв’язку з намаганням запорожців контролюва-
ти надра, ліси й водні ресурси знаний дослідник 
козаччини М. Слабченко зазначав, що «коли 
отаманія нікого не пускала панувати в Вольнос-
тях, хотіла на свою тільки користь визискувати 
природні водні й земні багатства, їй неодмінно 
треба було підсилити себе, збільшивши резерви 
живої й мертвої військової сили, та віялом роз-
кинувши ту силу навкруги по різних фобургах 
(містах-фортецях – О.П.)»16. 

Поки Кіш з одного боку брав активну участь 
у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр., а з 
іншого – боровся з російською бюрократичною 
машиною на запорозьких землях 1770 р. почала 
зводитися Олександрівська фортеця (як складо-
ва частина Дніпровської лінії). Під час будівни-
цтва фортеці перед російським урядом гостро 
постала проблема будівельних матеріалів, які 
дешевше було діставати на місці. Для цього бу-
ло проведено пошук корисних копалин, і саме 
неподалік майбутнього Олександрівська, на те-
риторії колишніх золотоординських городищ17 
було знайдено вапно, цегла та камінь. 

Так, кременчуцький обер-комендант Василь 
Чертков повідомляв Кіш, «что от Александров-
ской крепосты найдена... в землы известь... 
разстоянием верстъ до тридцаты, в урочищах 
запорожских, между речкамы Кучугумом и 
Конскою... равно ж кирпичь и тесаной плитной 
камень», але представники Новоросійського гу-
бернатора, очевидно, відчувши спротив козаків, 
й аби від «многожытелствующих в тех местах в 
зимовниках запорожцов к копанию того кирпи-
ча, каменя и известы не послѣдовало помеша-

телства, а паче какои-либо ссоры», пошук копа-
лин припинили18. 

А. Скальковський теж згадує про цей доку-
мент в своїй праці, але доволі неточно його ци-
тує, незважаючи на те, що це не пересказ, а саме 
закавичена цитата: «между рр. Кучугумом и 
Конскою... по направлению к великим пескам... 
найдены солдатами, на работах бывшими, скры-
тые в землѣ (виділено нами. – О.П.) жженный 
кирпичь и извѣсть, тесаной и плитной камень, а 
в одном курганѣ найдены жилые, мрамором вы-
ложенные покои»19. Виділений фрагмент у до-
кументі відсутній, але сенс, щоправда, лишився 
той самий. Очевидно А. Скальковський намага-
вся адаптувати текст, максимально скоротивши 
його (пор. з Док. № 1). 

Далі Чертков пропонував запорожцям самим 
здійснювати пошук будівельних матеріалів, за-
охочуючи їх матеріально, аби вони, «по учи-
ненной же от меня, о сискании такових кирпич-
них и с вапною ям, публикации» знали, що усім 
«кто ония сыщет и об оних обявит, за каждую 
яму плачено будетъ ис казни: за кирпичную – 
по пяты рублев, а за вапную – по десяты руб-
лев»20. 

Запорожці рішучо відмовили Черткову, за-
значивши, що «кирпич, вапна и камень, нахо-
дящиесь в запорожской земли, давно извѣстни и 
остаются оние, и стоящие каменние мечети, в 
соблюдении для издѣланья в Запорожской Сѣчи 
каменной церкви, которая по переходѣ (на нове 
місце – О.П.) за дозволением всевисочайшим» 
має бути зведена після закнічення війни. А тому 
«дабы винайденного кирпича, вапна и каменя, 
яко и стоящих каменних мечетов не забыранно 
и не розривано тѣх мѣст, гдѣ то находится, да и 
вперед сискуемих не забырано и не розривано 
было»21. Пам’ять про наявні запаси каменю та 
цегли, які лишилися після татарського пануван-
ня збереглася й серед нащадків запорожців про-
тягом ще 2–3 поколінь після зруйнування Запо-
розької Січі22. Та й у корифеїв козакознавства 
траплялись згадки про наміри запорожців звес-
ти кам’яну церкву саме з мармуру та каміння 
залишків золотоординських міст23. 

Звісно, мечеті не дожили б до сьогоднішніх 
часів навіть, якщо б козаки не стали розбирати 
їх на будівельні матеріали, які козакам та росій-
ському урядові були потрібні для будівництва, 
але з різною метою. Однак існуюча проблема 
вирішилася не з ініціативи Коша чи Петербурга. 
Османська Порта та Кримський ханат, довідав-
шись про плани Петербурга міст висловила рі-
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шучий протест, у зв’язку з чим 28 травня 1764 р. 
Катерина ІІ, пославшись на невирішеність поль-
ських справ, підписала указ про відкладення пе-
ренесення Січі на нове місце24, а відтак питання 
про зведення кам’яної церкви відкладалось та-
кож на непевний час. 

 
* * * 

Листування Василя Черткова з Кошем наоч-
но демонструє кроки спрямовані на поглинання 
Російською імперією території Війська Запоро-
зького, наступ на права якого почався ще з часів 
будівництва фортеці Cв. Єлисавети, а за прав-
ління Катерини ІІ став всеохоплюючим. Лише 
російська-турецька війна 1768–1774 рр. на де-
який час відтермінувала ліквідацію Січі. Про-
поновані нижче документи стають зро-
зумілішими в контексті прагнень запорожців 
перенести Запорозьку Січ на Микитин перевіз й 
збудувати там кам’яну церкву, а також унор-
мувати користування будівельними матеріалами 
і природними багатствами, що відбувалося про-
тягом 1750–1770-х рр. 

Археографічне опрацювання документів 
здійснено згідно «Методичних рекомендацій...», 
пунктуацію уточнено, скорочення тексту пода-
но у квадратних дужках25. 

 
Документ № 1 

 
Ордер кременчуцького обер-коменданта, 
головного командира Дніпровської лінії, 
генерал-майора Василя Черткова Кошеві 
про віднайдення будівельних матеріалів 
неподалік Олександрівської фортеці та 

потребу подальшого пошуку запорожцями 
матеріалів, необхідних для будівництва 

Дніпровської лінії. № 2815 
 

30 листопада 1772 р., Кременчук 
 

От гεнεралъ-маїора Чεрткова 
В Кошъ Воиска Запорожского Нызового 

 
Сεго ноябра 25 д[ня], находящεйся пры 

Днεпровской линіи, господинъ инжεнεр-
полковникъ Быбиков 26  прысланнимъ ко мнε 
рεпортомъ прεдставляεтъ, что от Алεксандров-
скои крѣпосты наидεна сокровεнная в зεмлы 
извεсть, то εсть вапна, разстояниεмъ вεрстъ до 
тридцаты, в урочищах запорожских мεжду рεч-
камы Кучугумом 27  и Конскою називаεмих, к 
Вεликимъ Пεскамъ28, равно жъ кирпичь и тεса-

ной плитной камεнь, куда для опиту и εздили, 
но токмо по прымεчанїю, чтобъ от мно-
гожытεлствующих в тεх мεстах в зимовниках 
запорожцовъ къ копанию того кирпича, камεня 
и извεсты нε послѣдовало помεшатεлства, а пачε 
какои-либо съсоры, оноε исканїε оставлεно.  

О чεмъ прεдварытεлно оному Кошу Воиска 
Запорожского чрεзъ сиε обявля, прошу о 
нεчынεнии в томъ сыскываныи камεня и кирпи-
ча ныкакого прεпятствия, к кому должно под-
твεрдить. А какъ пры Никытинской крѣпосты 
ония с кирпичεмъ ями нε одна ужε сыскана, из 
коих кырпичь и вибыраεтца, такожъ в курганε 
наидεны жилля, (мраморомъ выложεния по-
кои), – то и в других мεстах таковим жε с кир-
пичεмъ, камεнεмъ исхоронεную, бывшεε во 
оних мεстах татарскоε или других народовъ 
житεлство, вапною илы извεстью ямамъ, тожъ и 
в нεкоторих курганах жылимъ покоямъ быть 
надобно.  

Итакъ, наблюдая исполнεниεмъ высочайшεε 
εя їмпεраторскаго вεличεства соизволεнїε, къ 
скорѣйшεму производству по Днεпровскои лы-
нии, на пεрвои случай, дεрεвяннаго, а к прочно-
сты камεного строεнія, – оной кирпичь и 
извεсть с ползою височайшаго εя їмпεраторска-
го вεличεства интεрεса употрεблεни быть 
имѣютъ. По учинεннои жε от мεня о сискании 
такових кирпичних и с вапною ямъ публикации 
увεрεно, что всεмъ // таковимъ, кто ония сыщεтъ 
и об оних обявит, за каждую яму плачεно 
будεтъ ис казни: за кирпичную – по пяты 
рублεвъ, а за вапную – по дεсяты рублεвъ.  

Для чεго от оного Коша Воиска Запорож-
ского, и прошу о томъ жытεлствующимъ, на сεи 
сторонε рεки Днεпра, особливо жъ по зимовни-
камъ и по другимъ мεстамъ, запорожцамъ учи-
нит публикации, чтобъ жытεлствующия тамъ 
во ономъ чынили всякоε вспомощεствованиε и в 
сискивании оних приложили должноε стараниε, 
за что имъ прεдявлεнная заплата в тожъ самоε 
врεмя чинεна быть имѣεтъ. А особливо дать имъ 
дозволεниε, чтобъ по волнои договорнои цεнε и 
к пεрεвозкε тεх находимих, – кирпича, камня и 
вапны нанимались, и что об ономъ учинεно 
будεтъ, ожидаю от оного Коша увεдомлεния. 

В подлиномъ тако: 
гεнεрал-маіор  
Василεй Чεртковъ 

 
ч[исла] 30 ноябра 1772 году 
Благополучноε мεсто Крεмεнчугъ 
№ 2815 
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Помітка: Пол[учено]: 1772 году  
дεкабра 20 д[ня] 
Скріпа: С подлиннимъ читал канцεляристъ Да-
нила Балицкий 
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 319. 
Арк. 15–15 зв. Діловодна копія. 

 
Документ № 2 

 
Рапорт Коша кременчуцькому обер-
коменданту, головному командиру 

Дніпровської лінії, генерал-майору Василю 
Черткову про потребу 

Війська Запорозького у будівельних 
матеріалах, необхідних для зведення кам’яної 

церкви на Січі. № 2035 
 

22 грудня 1772 р., Кам’янка 
 

Из Коша Воиска 
З[апорожского] Nизового29 
Прεвосхо[дитεлному] 
г[осподину] гεнεрал-маїору 
Василью Алεксѣεвїчу Чεрт-
кову30 

Вашεго прεвосходитεлства сообщεниε, 
коимъ трεбуεтε, чтобъ найдεнной на той сто-
ронѣ Днѣпра запорожских дачъ мεжду рѣчкамы 
Кушуумомъ31 и Конскою и в других мѣстах в 
зεмли: кирпичъ, вапну, тεсанои плитовой 
камεнь и мрамор нε возбранεно было забырать, 
равно и в происканїи εщε от запорожскихъ ко-
заковъ никакого прεпятствия нε чинεно бъ, по-
лучεно в Кошѣ и на оноε обявляεтся32.  

Как означεнноε: кирпичь, вапна и камεня, 
находящїεсь в запорожской зεмли, давно 
извѣстни и остаются ониε и стоящиε камεнниε 
мεчεти въ соблюдεнїи, для издѣланья в Запо-
рожскои Сѣчи камεнной цεркви, которая по 
пεрεходѣ, за дозволεниεм всεвисочайшим, Сѣчи 
З[апорожской] // имѣεтъ быть строится по окон-
чании сεго розмирного врεмεни. Так, дабы ви-
найдεнного кирпича, вапна и камεня, яко и сто-
ящихъ камεннихъ мεчεтовъ нε забыранно и нε 
розривано тѣх мѣст, гдѣ то находится, да и 
впεрεдъ сискуεмихъ нε забырано и нε розривано 
было, вашεго прεвосходитεлства приятно про-
симъ, кому надлεжит прεдложить с 
увѣдомлεниεмъ насъ.  

 
А[таманъ] к[ошевий] П[етр] 
Калнишεвский, войсковая 
старшина і товариство 

дεкабра 22 д[ня] 1772 г. 
Камянка 
№ 2035 
 
ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 319. 
Арк. 16–16 зв. Відпуск. 

 
 
 
1 Докладніше про проект преносу Січі на нове місце 

у 1758–1764 рр. див.: Ленченко В.О. Листи кошового 
отамана Петра Калнишевського 1763 р. про устрій в За-
порозькій Січі // Пам’ятки України. № 3. 1989. С. 28–30. 

2 Верховець Я.Д. Підготовчі таємні заходи царського 
уряду до знищення Запорізької Січі // ІР НБУВ. Ф. Х. 
Од. зб. № 2837–2838. Арк. 10; Також див.: Эварниц-
кий Д.И. Число и порядок Запорожских Сечей // Киевс-
кая старина. 1884. Т. 8. № 4. С. 605. 

3 Там само. Арк. 10–11. 
4 Верховець Я.Д. Підготовчі таємні заходи царського 

уряду до знищення Запорізької Січі // ІР НБУВ. Ф. Х. 
Од. зб. № 2837–2838. Арк. 10–11; Також див.: Ленчен-
ко В.О. Листи кошового отамана Петра Калнишевсько-
го 1763 р. про устрій в Запорозькій Січі // Пам’ятки Ук-
раїни. № 3. 1989. С. 28. 

5 Там само. Арк. 12 а–13. 
6 Там само. Арк. 13. 
7 Там само. Арк. 18. 
8 Там само. Арк. 23. 
9 Ленченко В.О. Невідомий проект церкви для Запо-

розької Січі 1764 року // Праці Науково-дослідного ін-
ституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип. 1. 2005. 
С. 66; Докладніше про реакцію Високої Порти та Крим-
ського ханату на зведення фортеці Св. Елисавети у 
1754 р. див.: Пономарьов О.М. До історії будівництва 
фортеці Святої Єлисавети // Архіви України. № 2–3. 
2018. С. 203–211. 

10  «Де юре» кошовим був Григорій Лантух, однак 
фактично правив Кошем Петро Калнишевський. Це теза 
ще потребує уточнення. 

11  Верховець Я.Д. Підготовчі таємні заходи царсь-
кого уряду до знищення Запорізької Січі // ІР НБУВ. 
Ф. Х. Од. зб. № 2837–2838. Арк. 23–24. 

12  Донесення Коша командуючому Другою армією 
кн. Василю Долгорукову // ЦДІАК України. Ф. 229. 
Оп. 1. Спр. 319. Арк 2. 

13 Там само. 
14  Пономарьов О. Архівні документи про повторне 

обрання Петра Калнишевського кошовим отаманом у 
1765 році // Часопис української історії. Вип. 34. 2016. 
С. 11–19. 

15 Мільчев В. Нариси з історії запорозького козацтва 
ХVІІІ (спроба історичної реконструкції на основі писе-
мних джерел). Запоріжжя, 2009. С. 45. 

16 Слабченко М. Паланкова організація Запорозьких 
Вольностів // Праці комісії для виучування історії за-
хідноруського і українського права. Вип. VІ. К., 1929. 
С. 160. 
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17 В урочищі Кучугури Я. Новицький розрізняв два 

городища – Велике й Мале. Про археологічні пошуки 
цих поселень див.: Єльніков М. Золотоординські міста 
Нижнього Подніпров’я і Південно-Західного Приазов’я: 
ступінь та перспективи дослідження // Наукові записки. 
Вип. 20. Серія: Історична. Кіровоград. С. 91–92. 

18  Ордер Кременчуцького обер-коменданта Василя 
Черткова Кошу // ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. 
Спр. 319. Арк 15. 

19 Скальковский А. История Новой Сечи или послед-
него Коша Запорожского. Изд. 2-е. Ч.ІІІ. Одесса, 1846. 
С. 129. 

20  Ордер Кременчуцького обер-коменданта Василя 
Черткова Кошеві // ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. 
Спр. 319. Арк 15. 

21  Рапорт Коша Кременчуцькому обер-коменданту 
Василю Черткову // ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. 
Спр. 319. Арк 16–16 зв. 

22 Запис переказу, здійснений Яковом Новицьким, з 
вуст мешканця с. Підстепне Мелітопольського повіту 
Василя Джерелівського у 1885 р.: «В Великому Лузи, 
насупротив слободы Васылевки, есть Кучугуры, а про-
меж нымы – глыбоки ямы. Ци кучугуры таки высоки и 
крути, що не всяк на их и зийде; а ямы глыбокы, заро-
слы березою, кущами та хмелем, що не выдно и дна (…) 
Кучугури есть и ближче, – биля слободы Пидстепнеи, 
де кинчаються плавни пана Попова и почынаються 
Канкрынськи. И тут невилазни урочища, и тут жили 
запорожци. Биля цих кучугур, на Канкрынський земли, 
був якыйсь турецькый город, бо багато найдено цеглы 
(жженый кирпич) и каменя с хундамента. Цегла мицна, 
як камень. Шоб не затопляла весняна вода, туркы 
насыпалы высоки могылы по плавнях и ставылы на их 

 
цеглови дворци». Новицкий Я.П. Народная память о За-
порожье. Предания и рассказы, собранные в Екатерино-
славшине. 1875–1905 г. (Репринтное воспроизведение 
1911 года). Рига, 1990. С. 66–67. 

23 «Под конец своего исторического существования 
запорожцы задумали было построить себе каменную 
церковь из мрамора и тесового камня, взятого ими на 
развалинах старых мечетей татарских городков, но это-
му не суждено было исполнится» // Эварницкий Д.И. 
Запорожье в остатках старины и преданиях народа. Ч. ІІ. 
СПб., 1888. С. 167. 

24  Эварницкий Д.И. Число и порядок Запорожских 
Сечей // Киевская старина. 1884. Т. 8. № 4. С. 607–608. 

25 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці 
до видання «Архіву Коша Нової Запорозької Січі». К., 
1992. С. 12–20. 

26  Яков Бібіков (1730 – після 1794), інженер-
полковник, один з будівничих Олександрівської фортеці. 

27 Кушугум. 
28 Великі Піски, або ж Великі Кучугури – один з най-

відоміших і найкращих перевозів на нижньому Дніпрі. 
29 Написано на лівому полі «Из Коша Воиска З: Nи-

зового», а перед цим закреслено, написане над рядком:  
«Из Коша Воиска З: N:  
Прεвосходитεлному господину гεнεралъ-маїору Ва-

силью Алεксѣεвичу Чεрткову 
Письмо къ Чεрткову». 
30  Написано на лівому полі «Прεвосхо: г. гεнεрал-

маїору Василью Алεксѣεвичу Чεрткову». 
31 Кушугум. 
32 Вставка на лівому полі «получεно в Кошѣ и на 

оноε обявляεтся». 
 

 
 

 
 

Показано последовательное стремление Коша перенести Запорожскую Сечь на новое место и 
построить там каменную церковь, а также действия по защите строительных материалов и природ-
ных ресурсов на территории Вольностей Войска Запорожского, которые козаки планировали ис-
пользовать для своих нужд. 

Ключевые слова: Запорожская Сечь, каменная церковь, известь, кирпич, камень, мрамор.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР  
У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ У 1946–1947 рр. ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ  

ПІВДЕННОГО ЕНЕРГОРАЙОНУ 
 

Дослідження присвячено проблемі розгортання електрифікації сільського господарства у Херсо-
нській та Запорізькій областях Української РСР у перші роки після завершення Другої світової вій-
ни. Дана проблема є актуальною оскільки їй приділялась значна увага керівництвом СРСР у зв’язку 
із нагальною потребою розвитку сільського господарства. Радянське керівництво значну увагу при-
діляло також соціально-економічному розвитку Криму, котрий було ускладнено нестачею робочої 
сили і складними кліматичними умовами, які були схожими із південними районами Української 
РСР. Тому активний розвиток сільського господарства у південних районах України із застосуван-
ням сільської електрифікації й механізації закладав підвалини для перенесення цього досвіду в 
Крим і соціально-економічної інтеграції півострова із Українською РСР. 

Ключові слова: електрифікація сільського господарства, високовольтні лінії електропередачі, ко-
нтора «Сільелектро», Херсонська область, Крим. 

 
 
Після завершення Другої світової війни в 

УРСР було розгорнуто ряд програм по віднов-
ленню економічного потенціалу республіки. 
Відновлення слід було здійснювати на базі ре-
сурсів які дісталися у розпорядження радянсь-
кого керівництва, у тому числі трудові й матері-
альні, у доволі складному стані. Інфраструктура 
транспорту й енергетики в результаті бойових 
дій на території України зазнали значних втрат і, 
зокрема, енергетичні потужності довелося від-
новлювати, фактично, із нуля. Не менш склад-
ною була ситуація із трудовими ресурсами в 
сільському господарстві УРСР. 

Після Другої світової війни в УРСР у кол-
госпах (без врахування трудових ресурсів захід-
них областей, де колективізація іще тільки здій-
снювалась), нараховувалося на 1-й квартал 
1947 р. 5428,1 тис. працездатного населення, із 
них чоловічої статі 1360,8 тис. Тобто, серед 
працездатного населення в колгоспах чоловіки 
складали лише чверть від загальної кількості. 
При цьому загальне число дворів складало 4118 
тис. Тобто, число працездатних в середньому по 
Україні складало 1,3 на один двір. Також, слід 
відзначити, що на 1 січня 1946 р. всього колгос-
пів по УРСР нараховувалося 26368, тобто, на 
один колгосп припадало в середньому по Укра-
їні 176 дворів і в середньому дещо більше 200 
працездатного населення. Не зважаючи на такі 
складні демографічні показники у колгоспах на 
1947 р. було заплановано використання у про-
мисловості 1058,2 тис. чоловік. Тобто, майже 

20% загального числа працездатного населення 
в колгоспах. Слід відзначити, що у колгоспах і 
МТС в середньому по Україні було зайнято 
1138,2 тис. чоловік, тобто, дещо більше 20% на-
селення колгоспів1. Відповідно, значна частина 
працездатного населення не була задіяною у ви-
робничих процесах в колгоспах. Причиною та-
кого стану, коли у сільській місцевості, на зава-
жаючи на складну демографічну ситуацію після 
війни, у виробничих процесах в колгоспах заді-
яно лише трохи більше п’ятої частини від зага-
льної чисельності, слід вбачати у надто слабкій 
виробничій базі колгоспів. Відповідно, постава-
ла нагальна потреба нарощувати виробничу ба-
зу в колгоспах і це завдання мало вирішуватися 
в результаті реалізації ряду програм, однією із 
яких була електрифікація сільського господарс-
тва УРСР. Ця програма почала реалізуватися 
іще від 1945 р., проте, у 1946 р. результати її 
втілення у життя були не значними. Певних ус-
піхів вдавалося досягнути лише в тих регіонах 
де була потужна енергетична й індустріальна 
база, що закладало можливість перерозподіляти 
частину енергетичних ресурсів на сільське гос-
подарство, а також залучати ресурси промисло-
вих підприємств для створення енергетичної ба-
зи колгоспів й радгоспів, так звану шефську до-
помогу. Особливо успішно така політика здійс-
нювалась у Запорізькій області в якій відбува-
лося відновлення енергетичних потужностей 
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ДніпроГЕС, будувалися інші електростанції й 
закладалась основа потужного енергетичного 
виробничого об’єднання Дніпроенерго. 

Реалізація програми електрифікації сільсько-
го господарства мала на меті забезпечити умови 
для активного культивування нових сільського-
сподарських культур та інтенсифікації аграрно-
го виробництва, зокрема, значна увага приділя-
лась південним регіонам УРСР. У цьому кон-
тексті слід відзначити, що південні регіони 
УРСР, як Херсонська і Миколаївська й частково 
Запорізька області, мали схожі кліматичні умо-
ви із степовим ландшафтом північного Криму. 
Згодом, коли відбувався процес передачі Крим-
ської області від РРФСР до УРСР у 1954 р. від-
значалося, що кримські степи є продовженням 
українських степів і, фактично, із цією переда-
чею Криму до складу УРСР буде створено адмі-
ністративне підґрунтя економічного відроджен-
ня півострова. Про це під час розгляду питання 
передачі Криму до складу УРСР заявляв від 
імені Президії Верховної Ради СРСР М. Пєгов 
на першій сесії Верховної Ради СРСР четверто-
го скликання2. База для соціально-економічного 
відродження Кримського півострова заклада-
лась в результаті реалізації у південних районах 
УРСР програм соціально-економічного розвит-
ку, у тому числі й електрифікації сільського го-
сподарства. 

Проблема розвитку сільського господарства 
в УРСР після Другої світової війни була доволі 
популярною серед науковців як істориків3, еко-
номістів, а також і фахівців із технічних наук4. 
Зокрема, цій проблемі присвятив свою роботи 
колишній Міністр електростанцій СРСР 
Д. Жимерін 5 . Проте, питання здійснення про-
грами електрифікації сільського господарства в 
УРСР як такій, що заклала підвалини форму-
вання нового регіонального підходу до аграрно-
го розвитку південного регіону України й півні-
чних районів Криму, тривалий час було поза 
увагою дослідників. 

Метою дослідження є аналіз процесу елект-
рифікації сільського господарства у 1946–
1947 рр. із акцентом на південні райони УРСР (в 
Херсонській та Запорізькій областях) й форму-
вання позиції у радянського керівництва щодо 
закладення підвалин для створення особливого 
господарського регіону, виходячи із його кліма-
тичних особливостей, і, відповідно, передумови 
інтеграції Криму із Україною. 

На 25 червня 1947 р. в доповідній записці 
Першого Секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича і 

Голови Ради Міністрів УРСР М. Хрущова на 
ім’я Й. Сталіна було підбито підсумки реалізації 
програми електрифікації сільського господарст-
ва УРСР. Зокрема, відзначалося, що на вказаний 
час було введено в експлуатацію 2136 сільських 
електростанцій загальною потужністю 44,9 тис. 
квт. Це складало 76,6% довоєнного рівня. При 
цьому, на базі цих електростанцій і шляхом 
приєднання до ліній високовольтних електропе-
редач було електрифіковано 1798 колгоспів, що 
складало 6% від їх загальної чисельності. Такі 
показники Л. Каганович і М. Хрущов у своїй 
доповідній Й. Сталіну характеризували як неза-
довільні. Протягом п’ятирічки було заплановано 
побудувати сільських гідроелектростанцій зага-
льною потужністю 203 тис. кВт, але протягом 
першого року цієї п’ятирічки було збудовано 
всього 319 електростанцій загальною потужніс-
тю 691 кВт, тобто, лише 3,4% від плану 6 . У 
1947 р. було заплановано активізувати роботу 
по будівництву сільських електростанцій, ввів-
ши в експлуатацію 1537 об’єктів потужністю 
40800 кВт., у тому числі 894 малих гідроелект-
ростанції потужністю 25360 кВт. Введеними у 
дію потужностями планувалося електрифікува-
ти 2545 колгоспів, 57 радгоспів, 291 МТС, 
34 МТМ і МРЗ й 73 інших сільськогосподарсь-
ких об’єктів. 

У доповідній Л. Каганович і М. Хрущов від-
значали, що виділені на 1947 р. матеріальні фо-
нди покривали всього 15–20% від потреби і ЦК 
КП(б)У й уряд здійснювали роботу по мобіліза-
ції внутрішніх ресурсів та займалися пошуком 
шефської допомоги у здійсненні програми елек-
трифікації сільського господарства. Водночас, 
відзначено, що ця робота не давала змоги пок-
рити нестачу ресурсів. До доповідної записки 
було додано проект постанови Ради Міністрів 
СРСР, який було Л. Кагановичем і М. Хрущо-
вим надіслано на розгляд Й. Сталіну. Цей про-
ект передбачав виробництво необхідних для 
електростанцій матеріалів та обладнання на 
підприємствах союзного підпорядкування, які 
знаходилися на території УРСР 7 . Дане поло-
ження доволі зрозуміло ілюструє картину із 
розподілом ресурсів у СРСР пізньосталінського 
періоду. Партійне і урядове керівництво УРСР 
мали доволі детальну інформацію щодо обсягів 
виробництва і його номенклатури, а також ви-
робничих потужностей підприємств, у тому чи-
слі й союзного підпорядкування, розташованих 
на території УРСР. Вочевидь, у своїй доповідній 
на ім’я Й. Сталіна вони ставили питання про пе-
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рерозподіл обсягів використання виробничих 
потужностей на території УРСР на користь міс-
цевого попиту. Безумовно, ставити питання про 
скорочення чи відстрочення виконання плану по 
забезпеченню таких енергетичних об’єктів як 
електростанції Донбасу чи ДніпроГЕС вони не 
мали змоги. Тому, фактично, керівництво УРСР 
мало вишукувати вільні потужності в республіці, 
котрі була можливість задіяти для реалізації 
програми електрифікації сільського господарст-
ва. Тобто, партійне і урядове керівництво УРСР 
у період активної відбудови соціально-
економічного потенціалу УРСР після війни ак-
тивно напрацьовували інституційні можливості 
із пошуку, аналізу й використання внутрішніх 
потужностей для забезпечення програм респуб-
ліканського значення. У той же час, сама допо-
відна й проект постанови свідчать, що здійснити 
залучення виробничих потужностей підпри-
ємств союзного підпорядкування на користь 
внутрішньо республіканських потреб було не 
можливим без відповідного нормативного до-
кументу, прийнятого на рівні уряду СРСР. Тоб-
то, спостерігаємо чіткий регіональний підхід до 
управління економікою УРСР у пізньосталінсь-
кий період, коли панувала командно-адміні-
стративна планова економіка. Республіканське 
керівництво здійснювало детальний моніторинг 
потенційних можливостей в республіці для ви-
конання програм і, відповідно, за узгодження із 
планами по їх завантаженості загальносоюзни-
ми програмами, здійснювало запит до керівниц-
тва СРСР. Дана система державного управління 
економікою була мало гнучкою й обмежувала 
можливості оперативного управління ресурсами 
на регіональному рівні. Проте, як слід звернути 
увагу в доповідній, залишалися можливості для 
пошуку внутрішніх ресурсів, які залучалися без 
узгодження із Союзним Урядом, а також шеф-
ської допомоги зі сторони підприємств інших 
галузей, яка також не мала узгоджуватися із за-
гальносоюзним керівництвом. 

Водночас, проект постанови Ради Міністрів 
СРСР передбачав реорганізацію установ, які 
здійснювали програму електрифікації сільсько-
го господарства в УРСР. Цю реорганізацію уря-
дових інституцій в УРСР слід було здійснювати 
на підставі нормативного рішення Союзного 
Уряду. Зокрема, Л. Каганович і М. Хрущов у 
своїй доповідній звертаються із запитом щодо 
створення при Раді Міністрів УРСР Головного 
Управління сільської електрифікації, при обл-
виконкомах обласних управлінь, а також струк-

тур при районних виконкомах8. Тобто, структу-
ра державного управління в УРСР мала узго-
джуватися із Союзним Урядом. Власне, у цьому 
полягав колоніальний характер управління еко-
номікою УРСР, який було унормовано також і в 
Конституціях СРСР і УРСР шляхом зазначення 
переліку міністерств як союзних так і союзно-
республіканських і такі самі положення були в 
республіканській Конституції. Фактично, для 
здійснення програм республіканського значення 
керівництво УРСР мало корелювати свою вико-
навчу структуру із загальносоюзною. Це мало 
наслідком не достатньо гнучкий характер сис-
теми державного управління, проте, забезпечу-
вало достатні можливості для союзного керів-
ництва оперативно мобілізувати ресурси в рес-
публіці. 

У доповідній було поставлено питання щодо 
кредитування Сільгоспбанком СРСР на 80% ка-
пітальних затрат колгоспів сільську електрифі-
кацію не залежно від внесених сум із неподіль-
них фондів і стану платежів по раніше взятих 
кредитах. Іще одним засобом колоніального уп-
равління економікою УРСР була надмірна 
централізація фінансових і кредитних фондів9. 

Зрештою, відзначалося, що запропоновані 
заходи разом із максимальною мобілізацією 
внутрішніх ресурсів республіки дадуть змогу 
виконати план по сільській електрифікації на 
1947 р. Дане положення звертає на себе увагу в 
контексті того, що республіканське керівництво 
намагалося поставити в залежність виконання 
плану від його можливостей мобілізувати внут-
рішні ресурси. Фактично, республіканське кері-
вництво мало засвідчити союзному, що воно 
має достатні можливості для моніторингу ресу-
рсної бази республіки і, таким чином, предста-
вивши результати моніторингу та їх аналіз, мо-
же мотивувати союзне керівництво надати у його 
розпорядження виявлені ресурсні можливості. 

Ситуація зі здійсненням програми електри-
фікації сільського господарства по областях 
УРСР на 1947 р. була не рівномірною. Зокрема, 
у Херсонській області, індустріальне виробниц-
тво і сільське господарство в якій на цей час бу-
ло слабо розвинутим, програма електрифікації 
сільського господарства втілювалась у життя 
доволі складно. Так, 26 грудня 1946 р. питання 
сільської електрифікації в Херсонській області 
розглядалося на бюро обкому КП(б)У. У прото-
колі бюро зазначено, що темпи здійснення цієї 
програми по області незадовільні. Особливо ва-
рто звернути увагу, що планом на 1946 р. пе-
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редбачалося будівництво 15 км. високовольтних 
ліній електропередачі, а замість цієї протяжнос-
ті було збудовано лише 10,6 км. Отже, по 
Херсонській області саме підключення колгос-
пів до високовольтних ліній електропередачі, 
які постачали вироблену мережею Дніпроенерго 
електроенергію було у пріоритеті для керівниц-
тва Херсонської області. По інших показниках, 
як було відзначено у протоколі також було не-
довиконання плану. Водночас, зазначалося, що 
по Херсонській області програма електрифікації 
сільського господарства здійснювалась Херсон-
ським відділенням Запорізької контори «Сіль-
електро». Обком КП(б)У відповідальність за не-
виконання цієї програми на 1946 р. покладав, 
здебільшого, на цю установу, яка, на думку бю-
ро обкому, неналежним чином поставила робо-
ту, зокрема, із залученням колгоспів до реаліза-
ції програми. Тому пропозицією бюро обкому, 
зазначеною у протоколі до ЦК КП(б)У й Ради 
Міністрів УРСР було прохання створити 
Херсонську обласну контору «Сільелектро» із її 
прямим підпорядкуванням тресту «Укр-
сільелектро». Тобто, Херсонський обком праг-
нув створення в області самостійної контори й 
виходу області із територіальної підпорядкова-
ності конторі в Запоріжжі. Оскільки в Херсон-
ській області програма сільської електрифікації 
відігравала ключову роль для соціально-
економічного розвитку регіону, то створення 
самостійної контори «Сільелектро» мало би на-
слідком більшу автономність області та її керів-
ництва у прийнятті господарських рішень. Та-
ким чином, політика на формування в Херсон-
ській області окремого аграрно-промислового 
вузла була би посилена. Проте, утворення між-
регіональної контори «Сільелектро» саме в За-
порізькій області було, вочевидь, обумовлено 
найбільш динамічним розвитком енергетики в 
мережі Дніпроенерго завдяки будівництву 
ДніпроГЕС, а тому в ній темпи нарощування 
енергетичних потужностей були майже на рівні 
темпів розвитку енергетики Донбасу. 

У протоколі також було встановлено нові 
плани будівництва високовольтних ліній елект-
ропередачі протяжністю 46 км. на 1947 р., за-
плановано обладнати 12 трансформаторних кіо-
сків із підключенням до ліній високовольтної 
електропередачі на 400 кВт. Для порівняння, мі-
сцеві теплові електростанції по Херсонській об-
ласті, введені у дію протягом 1947 р., мали да-
вати потужність 350 кВт. Тобто, від ліній висо-
ковольтної електропередачі планувалося отри-

мувати значно більше енергетичних потужнос-
тей. Фактично, планувалося більш прискорени-
ми темпами підключати колгоспи до мережі 
Дніпроенерго. На нарощування темпів реалізації 
програми сільської електрифікації в Херсонсь-
кій області бюро обкому звернулося до Ради 
Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У із проханням зо-
бов’язати Міністерство фінансів УРСР виділити 
на будівництво об’єктів сільської електрифікації 
2421 тис. рублів на 1947 р. із них 1532,5 тис. ру-
блів по нових об’єктах і 888,5 тис. рублів по пе-
рехідних об’єктах 1946 р.10 Фактично, планува-
лося в рази перевищити реалізацію цієї програ-
ми по області. Прагнення Херсонського обкому 
нарощувати реалізацію програми сільської еле-
ктрифікації в області обумовлювалося потребою 
продемонструвати республіканському і союз-
ному керівництву результати соціально-
економічного розвитку у ввіреній області. Та-
ким чином, утворення окремої Херсонської об-
ласті у 1944 р. було чіткою заявкою на для її ке-
рівництва на відповідальність за реалізацію 
планів по області і, відповідно, на можливості 
здійснювати запити на реалізацію програм. 
Проте, реорганізація контори «Сільелектро» як і 
виділення фінансування програми перебували в 
залежності від позиції Ради Міністрів СРСР, ку-
ди ЦК КП(б)У вже було направлено звернення 
до Й. Сталіна із проектом постанови11. Проект 
постанови Ради Міністрів УРСР, який було під-
готовлено ЦК КП(б)У і Радою Міністрів УРСР 
передбачав створення обласної контори «Сіль-
електро» в Херсонській області12. Позиція ЦК 
КП(б)У і Ради Міністрів УРСР у створенні фун-
кціональної структури для реалізації програми 
сільської електрифікації полягала у створенні 
самостійних контор «Сільелектро» в пріоритет-
них для розвитку областях. Саме в такому пріо-
ритеті була і Херсонська область на 1947 р. як 
перспективний регіон в розвитку сільського го-
сподарства і енергетики, а тому міжобласна ко-
нтора «Сільелектро» із центром у Запорізькій 
області не могла забезпечити належного управ-
ління реалізацією проекту із-за віддаленості від 
Херсонської області й першочерговою увагою 
саме до тієї області в обласному центрі якої зна-
ходився її центральний апарат. 

В протоколі засідання бюро Херсонського 
обкому також було заплановано протягом 
1947 р. ввести в експлуатації 14 теплових елект-
ростанцій загальною потужністю 350 кВт 13 . 
Економічну доцільність будівництва теплових 
електростанцій в Херсонській, Одеській та Ми-
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колаївській областях у тому ж 1947 р. було пос-
тавлено під сумнів М. Хрущовим. Свою мірку-
вання із цього приводу він виклав у доповідній 
записці на ім’я Й. Сталіна, котру було передано 
по ВЧ. Передача записки по ВЧ свідчила, що 
дане питання вважалося М. Хрущовим невід-
кладним і, вочевидь, від результатів його розг-
ляду залежали плани соціально-економічного 
розвитку не лише вказаних міст – Херсона, Ми-
колаєва і Одеси, а й в цілому УРСР. 

У доповідній М. Хрущова, яку було передано 
по ВЧ 31 грудня 1947 р., очевидно, думки було 
сформульовано на основі аналізу даних по роз-
витку енергетики в УРСР протягом цього року. 
Зокрема, відзначено, що забезпечення електрое-
нергією міст Херсона, Миколаєва і Одеси здійс-
нюється місцевими тепловими електростанція-
ми на базі вугілля із Донбасу, яке в ці області 
доставлялося залізницею. Таким чином, переве-
зенням вугілля в ці області було завантажено 
залізничний транспорт і була актуальною пот-
реба будівництва місцевих теплових електрос-
танцій. М. Хрущов у своїй доповідній вислов-
лював думку, що слід нарощувати потужності 
виробництва електроенергії на Донбасі, де теп-
лові електростанції мали виробляти електроене-
ргію на базі місцевого вугілля. Оскільки регіо-
нальна електромережа Дніпроенерго була 
під’єднаною до Донбасенерго, то М. Хрущов 
запропонував підключити міста Миколаїв, 
Херсон й Одесу до мережі Дніпроенерго шля-
хом прокладення ліній високовольтної електро-
передачі протяжністю 335 км від Кривого Рогу 
через Миколаїв до Херсона й Одеси14. У допо-
відній М. Хрущов згадав про перспективу буді-
вництва в районі Херсона на Дніпрі гідроелект-
ростанції потужністю до 250 тис. кВт, відповід-
но, будівництво ліній високовольтної електро-
передачі до південних міст УРСР мало дати 
змогу передавати в мережу Дніпроенерго над-
лишки дешевої електроенергії від планованої 
гідроелектростанції. Планована ГЕС в районі 
Херсона, вочевидь, малась на увазі майбутня 
Каховська ГЕС. Дана пропозиція М. Хрущова 
була втілена в життя завдяки проекту будівниц-
тва Каховської ГЕС і Південно-Українського й 
Північно-Кримського каналів та зрошування пі-
вденних районів України і північних районів 
Криму. Хоча від будівництва Південно-Укра-
їнського і Північно-Кримського каналів радян-
ське керівництво відмовилося вже у 1952 р., 
проте, це не завадило розвитку енергорайону на 
базі гідроелектростанцій Подніпров’я із поши-

ренням потужностей його мережі на Кримський 
півострів15. У своїй доповідній М. Хрущов та-
кож відзначав, що будівництво цієї лінії високо-
вольтної електропередачі матиме позитивне 
значення для реалізації програми зрошування 
південних районів УРСР. 

Фактично, будівництво місцевих електроста-
нцій в південних районах УРСР закладало під-
валини формування автономних невеликих ене-
ргорайонів, проте, вони би перебували у залеж-
ності від вугілля із Донбасу. За пропозицією 
М. Хрущова, ці регіони мали стати частиною 
великого енергорайону завдяки потужній мере-
жі ліній високовольтної електропередачі із пер-
спективою її розширення. Тому, фактично, про-
грама створення Південного енергорайону, яка 
реалізувалась із початком проекту будівництва 
Каховської ГЕС, заклала підвалини розширення 
цього району із включенням Криму. Фактично, 
за розрахунками М. Хрущова, втрати в мережі 
ліній високовольтної електропередачі були зна-
чно менш затратними ніж перевезення вугілля 
залізницею. 

Отже, труднощі в реалізації програми елект-
рифікації сільського господарства в УРСР, які 
виникали у перші роки після завершення Другої 
світової війни, обумовлювали прагнення керів-
ництва УРСР і СРСР зосереджувати увагу не на 
будівництві малих регіональних електростанцій, 
а на створенні енергетичного району, який мав 
охоплювати велику площу. Голова Ради Мініст-
рів УРСР М. Хрущов у 1947 р. вбачав у розши-
ренні мережі Дніпроенерго можливість вирі-
шення проблеми розвитку сільського господар-
ства у посушливих районах України, які, в бі-
льшості, були зосереджені в Херсонській, Ми-
колаївській та Одеській областях. Продовжен-
ням степів цих областей були північні райони 
Криму. Із початком будівництва Каховської 
ГЕС і Південно-Українського й Північно-Кримсь-
кого каналів енергетичне забезпечення розвитку 
сільського господарства посушливого регіону 
південних районів України і північних районів 
Криму обумовлювалося розширенням і розвит-
ком енергетичної системи Дніпроенерго. 

Проблема розвитку енергетичних потужнос-
тей потребує подальшого більш комплексного 
дослідження, оскільки її розвиток і розширення 
обумовлювали формування регіонального гос-
подарського комплексу, який набував автоном-
них рис завдяки особливостям ландшафту, по-
єднуючи південні райони України і Крим. 
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Исследование посвящено проблеме реализации проекта электрификации сельского хозяйства в 
Херсонской и Запорожской областях Украинской ССР в первые годы после окончания Второй ми-
ровой войны. Данная проблема актуальна, поскольку ей уделялось значительное внимание руко-
водством СССР в связи с насущной необходимостью развития сельского хозяйства. Советское ру-
ководство значительное внимание уделяло также социально-экономическому развитию Крыма, ко-
торое было затруднено нехваткой рабочей силы и сложными климатическими условиями, которые 
были схожими с южными районами Украинской ССР. Поэтому активное развитие сельского хозяй-
ства в южных районах Украины с применением сельской электрификации и механизации заклады-
вало основы для переноса этого опыта в Крым и социально-экономической интеграции полуострова 
с Украинской ССР. 

Ключевые слова: электрификация сельского хозяйства, высоковольтные линии электропередачи, 
контора «Сельэлектро», Херсонская область, Крым. 

 
The research focuses on the development of electrification in agriculture in Kherson and Zaporizhzhia 

oblasts of the Ukrainian SSR in the first years after the end of World War II. This problem is relevant as 
far as the USSR leadership paid to it much attention due to the urgent need for agricultural development. 
The Soviet leadership also considered the economic and social development of Crimea complicated by la-
bour shortage and severe climatic conditions similar to the Southern regions of the Ukrainian SSR. Thus, 
the active agricultural development in the Southern regions of Ukraine with the use of rural electrification 
and mechanization formed the basis for transferring of this experience to Crimea as well as economic and 
social integration of the peninsula with the Ukrainian SSR. 

Key words: the electrification of the agriculture, high-voltage transmission lines, the cabinet 
«Silelectro», Kherson oblast, Crimea. 
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УДК 930.25(477) 
 

Олена Чижова 
 

РОЗУМНЕ КОМПЛЕКТУВАННЯ, ЦІЛІСНІСТЬ ФОНДІВ, СТВОРЕННЯ МУЗЕЙНОЇ КО-
ЛЕКЦІЇ У ЦДАМЛМ УКРАЇНИ. АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАНЬ У ВИСТУПІ Л. А. ПРОЦЕНКО 

НА VII МІЖНАРОДНОМУ КОНГРЕСІ АРХІВІВ 
 

Вперше публікується текст виступу директора Центрального державного архіву-музею літерату-
ри і мистецтва УРСР Людмили Андріївни Проценко на VII Міжнародному конгресі архівів, в якому 
актуалізовані проблемні питання комплектування новоствореної установи документами особового 
походження, створення музейної колекції, експертизи документів, проблема виявлення та концент-
рація в ЦДАМЛМ України архівних документів, пов’язаних з українською культурою та мистецт-
вом, які перебувають за межами України. 

Ключові слова: Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, 
Л. А. Проценко, VII Міжнародний конгрес архівів, комплектування, фонди особового походження, 
музейна колекція. 

 
 
З 21 по 25 серпня 1972 р. у м. Москва відбув-

ся VII Міжнародний конгрес архівів. Відповідно 
до листа Головного архівного управління при 
Раді Міністрів СРСР від 7 квітня 1972 р. та за 
погодженням з Радою Міністрів Української 
РСР директор Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва УРСР Людмила 
Андріївна Проценко була включена до складу 
делегації УРСР1. 28 червня 1972 р. у конференц-
залі Архівного управління при Раді Міністрів 
УРСР о 10.00 відбулася нарада з членами радян-
ської делегації від Української РСР та Молдов-
ської РСР на VII Міжнародному конгресі архі-
вів 2 , а після прибуття до Москви, 20 серпня 
1972 р., пройшла нарада радянської делегації в 
клубі Головного архівного управління, під час 
якої відбулася реєстрація членів делегації та 
вручення відповідних матеріалів3. Секція «Ар-
хіви літератури і мистецтва», на якій мала ви-
ступити директор ЦДАМЛМ УРСР 
Л. Проценко, розпочала свою роботу 23 серпня 
1972 р. під головуванням начальника Державно-
го управління архівів НДР Ф. Екснера. Відкри-
вала цю секцію директор ЦДАМЛ СРСР Ната-
лія Волкова. 

ЦДАМЛМ України, який був створений у 
1966 р., за короткий час існування стикнувся з 
проблемами комплектування, зберігання, ство-
рення музейної частини, що було передбачено 
Положенням, тому у своєму виступі директор 
ЦДАМЛМ України торкнулася саме питань, які 
суголосні з проблемами колег-архівістів, що 
займаються комплектуванням творчих архівів, в 
тому числі документами особового походження. 

Важливим завданням для себе Л. Проценко вба-
чала донести до учасників конгресу інформацію 
про складність формування музейної колекції, 
адже на той час це була єдина на території 
СРСР установа, яка поєднувала у своїй діяльно-
сті функції архіву та музею одночасно. В мате-
ріалах архівного фонду № 673 «Центральний 
державний архів-музей літератури і мистецтва 
УРСР» зберігається машинопис тексту виступу 
Л. Проценко, який був надісланий заступником 
директора ЦДАМЛМ УРСР Ю. Пономарьовим 
на адресу заступника начальника ДАУ СРСР, 
заступника Голови оргкомітету VII Міжнарод-
ного конгресу архівістів К. Кузнецової 31 черв-
ня 1972 р.4. Не зважаючи на те, що з часу про-
ведення VII Міжнародного конгресу архівів 
пройшло 47 років, деякі тези, виголошені у ви-
ступі Л. Проценко, залишаються актуальними і 
сьогодні, що свідчить про актуальність та скла-
дність порушених питань5. 

 
Виступ Л.А. Проценко на VII Міжнародному 
конгресі архівів «Центральний державний 

архів-музей літератури і мистецтва України» 
 

23 серпня 1972 р. м. Москва 
 
Система державних архівів СРСР і України у 

1968 році поповнилася новим, дещо відмінним 
від аналогічних установ нашої держави, Цент-
ральним державним архівом-музеєм літератури 
і мистецтва УРСР. 

© Олена Чижова, 2017 
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Вперше у практиці архівів Радянського Сою-
зу органічно, офіційно поєднується разом архів і 
музей. Саме зараз архів-музей закінчує реконст-
рукцію приміщення і у 1974 році зможе прийня-
ти не тільки дослідників в читальних залах, а і 
екскурсантів в музей і кабінети музею. Це теж 
не типове для українських музеїв рішення пи-
тання – кабінети – музеї особливо видатних дія-
чів культури (приміщення поки дозволяє органі-
зувати 11) зосереджені в одній будівлі. 

З дня свого створення архів-музей в роботі, в 
рішенні проблемних моментів і в принципових 
питаннях рухався двома шляхами: використову-
вав цінний і чудовий (з нашої точки зору) досвід 
Центрального архіву літератури СРСР в Москві, 
але, водночас, постійно перепровіряв і творчо 
перевтілював його на практиці, враховуючи на-
ціональні особливості матеріалів республіки. 

П’ять років роботи нашої установи дають пі-
дстави вважати, що основні положення, викла-

дені у докладі т. Волкової, є координальними 
для всіх подібних архівів Радянського Союзу і 
українського зокрема. Не маючи можливості за 
обмеженням часу детально зупинятися на всіх 
питаннях, які нас цікавлять, вважаємо за необ-
хідне висловити свою думку з питання принци-
пів комплектування документальної бази. 

Архів-музей, у зв’язку з реконструкцією 
приміщення, а розташований він у старовинній 
будівлі Київської бурси на заповідній території 
Софії Київської, не може приймати до закінчен-
ня реконструкції матеріали установ і з перших 

 
 Волкова Наталія Борисівна – директор Централь-

ного державного архіву літератури та мистецтв СРСР / 
Російського державного архіву літератури та мистецтв 
у 1963–2001 рр. Її виступ на VII Міжнародному конгре-
сі архівістів 22–25 серпня 1972 г. у Москві доступний за 
посиланням: Коллекция документов : Выступления ве-
теранов-архивистов. Волкова Наталья Борисовна. 
Российский государственный архив фонодокументов: 
веб-сайт. URL: http://xn--80afe9bwa.xn--p1ai/volkova-
natalya-borisovna. 

Українська делегація в залі (2–6 ряди) на 4-му пленарному засіданні VII Міжнародного конгресу ар-
хівів на тему «Архіви країн, що розвиваються», який проходив у Колонному залі Будинку Союзів. 

м. Москва, 25 серпня 1972 р. (ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного, од. обл. 0-113157) 
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днів комплектується виключно фондами особо-
вого походження. Уже зараз в архіві-музеї зіб-
рано 437 фондів діячів української культури, 
серед яких матеріали письменників Ю. Яновсь-
кого, А. Малишка, Л. Смілянського, В. Василев-
ської, П. Козланюка, Г. Тютюнника. Літерату-
рознавців – академіків О. Білецького, М. Гудзія, 
М. Зерова. Художника А. Петрицького. Архіте-
кторів – академіка П. Альошіна, батька і сина 
Беретті, В. Заболотного. Театрознавців П. Рулі-
на, М. Стефанович. Акторів, співаків М. Донца, 
І. Алчевського, З. Гайдай. Композиторів К. Стеце-
нка, Б. Лятошинського, М. Аркаса, Ф. Козицького. 

Ми також підтримуємо думку про необхід-
ність зосереджувати документи нині живущих 
діячів культури, нам передають свої документи 
А. Головко, О. Гончар, Ю. Смолич, А. Кос-
Анатольский, В. Касіян. 

У травні українська література і міжнарод-
ний рух за мир втратила одного з видатних сво-
їх представників – Олександра Євдокимовича 
Корнійчука, а вже у липні місяці його архів на-
дійшов на зберігання до архіву-музею. З ім’ям 
Корнійчука пов’язане ще одне питання у прак-
тиці архівів – буде створено літературно-
меморіальний музей, як філія нашого архіву-
музею. 

Таке об’єднання українські архівісти вважа-
ють дуже вдалим у вирішенні питань комплек-
тування, воно дозволяє зосередити матеріали 
тієї чи іншої особистості в одному сховищі та 
ліквідувати тим самим небажане розпорошення 
фондів. 

Питання недробимості фондів є на сучасно-
му етапі найактуальнішим і ось у силу яких об-
ставин – за багато років існування різних схо-
вищ, особливо рукописних відділів, в них відк-
лалися багато різних матеріалів, а принципів 
комплектування, якихось розгалужень, обме-
жень або спеціалізації такого роду сховищ не 
існувало і не існує. В свій час, будучи прогреси-
вним явищем, як фактор збереження від загибе-
лі документів, з роками такі сховища стають га-
льмом для досліджень і створюють непотрібну 
конкуренцію. Створення міжвідомчої ради  – 
безумовно крок вперед у рішенні розумного 
комплектування. 

В Україні Рада Міністрів прийняла постано-
ву про те, що всі бібліотеки і музеї УРСР мають 
передавати до архіву-музею матеріали з питань 
літератури і мистецтва. Зараз проводиться робо-
та щодо їх виявлення. Ми вважаємо це першим 
етапом концентрації фондів в своєму сховищі. 

Архів-музей, проводячи роботу по концент-
рації та збиранню матеріалів, одноразово посту-
пово продумує питання поглибленої експертизи 
документів, що особливо необхідно при ком-
плексному зберіганні фондів як установ так і 
фондів особистого походження. При такому 
зберіганні є паралелізм в документах і розроби-
ти принципи уникнення дублетності – одне з 
головних завдань архівів нашого профілю. 

Документи діячів української культури, в си-
лу історичних обставин, розпорошені по бага-
тьом країнам світу. В межах Радянського Союзу 
це питання не викликає труднощів: з одного 
сховища в інше вони передаються рішенням ві-
дповідних державних органів, а особові архіви – 
шляхом згоди самих осіб. 

Архів-музей ставить своїм завданням як най-
більш повніше представити в своїх стінах мате-
ріали української культури. І вирішувати це пот-
рібно також шляхом мікро- та фільмокопіювання 
документів у тих фондах, які по своїм архівним 
правилам не можуть нам віддати свої оригінали. 
У зв’язку з цим, труднощів, в межах СРСР для 
нашого архіву, не виникає, але було б не прави-
льно обмежувати базу матеріалами лише місце-
вих сховищ. З нашої точки зору створення при 
Міжнародній Раді Архівів спеціальної комісії по 
роботі архівів літератури і мистецтва і скликання 
Міжнародного симпозіуму з питань робити архі-
вів літератури і мистецтва, сприятиме вирішенню 
питань концентрації оригіналів або мікрокопій 
матеріалів, що знаходяться за межами Радянсь-
кого Союзу. Думка, висловлена у доповіді, про 
розширення зав’язків між архівістами різних кра-
їн не може не вітатися і архівістами Центрально-
го державного архіву-музею літератури і мистец-
тва України, який у створенні своєї документа-
льної бази потребує всілякої підтримки та про-
фесійної солідарності. 

Центральний державний архів-музей літерату-
ри і мистецтва України. Ф. 673. Оп. 1. Спр. 117. 
Арк. 7–10. Машинопис. Копія. 

 
 
1 Центральний державний архів-музей літератури і 

мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України). Ф. 673. 
Оп. 1. Спр. 117. Арк. 1. 

2 Там само. 
3 Там само. Арк. 3. 
4 Там само. Арк. 11. 
5 Там само. Арк. 7–10. 

 
 Йдеться про виступ директора ЦДАЛМ СРСР 

Н. Волкової. 
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Впервые публикуется текст выступления директора Центрального государственного архива-
музея литературы и искусства УССР Людмилы Андреевны Проценко на VII Международном кон-
грессе архивов, в котором актуализированы проблемные вопросы комплектования новосозданного 
учреждения документами личного происхождения, создание музейной коллекции, экспертизы до-
кументов, проблема выявления и концентрация в ЦГАМЛИ Украины архивных документов, свя-
занных с украинской культурой и искусством, которые находятся за пределами Украины. 

Ключевые слова: Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины, 
Л.А. Проценко, VII Международный конгресс архивов, комплектование, фонды личного происхож-
дения, музейная коллекция. 

 
For the first time is published the speech of the director of the Central State Archives-Museum of Liter-

ature and Art of the UkrSSR L.A. Protsenko presented at the VII International Congress of Archives ad-
dressing the problematic issues of completing a newly created institution with documents of personal 
origin, museum collection creating, documents expertise, the problem of detecting and concentrating ar-
chival documents related to Ukrainian culture and art outside Ukraine in the Central State Archives-
Museum of Literature and Art of Ukraine. 

Key words: L.A. Protsenko, the VII International Congress of Archives, archive-museum, completing, 
archives of a personal origin, museum collection. 
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Інна Ніколіна, Володимир Очеретяний 

 
БОРОТЬБА РИМУ ТА КАРФАГЕНУ ЗА ПАНУВАННЯ У ЗАХІДНОМУ  

СЕРЕДЗЕМНОМОР’Ї: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 
 

Стаття присвячена висвітленню радянськими, українськими та зарубіжними істориками бороть-
би Риму та Карфагену за панування у Західному Середземномор’ї. Проаналізовано оцінки Пунічних 
воєн науковцями. Порівняння публікацій дозволило зробити висновок, що у найбільш повній мірі 
об’єктивні публікації зроблені сучасними українськими та зарубіжними дослідниками цієї пробле-
ми. Наведений у публікаціях фактичний та аналітичний матеріал зберігає важливе значення для до-
слідження історії Пунічних воєн. 

Ключові слова: Рим, Карфаген, історіографія, Пунічні війни, Ганнібал. 
 

 
Боротьба Риму та Карфагену за панування у 

Західному Середземномор’ї (264–146 рр. до н.е.), 
незважаючи на величезний масив уже існуючих 
досліджень з даної теми, залишає більше запи-
тань ніж дає відповідей. Здавалося би всі аспек-
ти цієї війни уже давно були висвітлені, але це 
не так. Знову і знову звертаючись до цієї теми, 
використовуючи ті самі джерела, дослідники 
знаходять нові ключові деталі та змінюють пог-
ляди на те, що раніше вважалося беззаперечною 
істиною, завдяки цьому переглядається упере-
джене ставлення до деяких подій, при розгляді 
проблеми долається так званий «римоцентризм», 
коли автори виправдовують та возвеличують 
лише діяння римлян. Враховуючи все вище ска-
зане, можна з упевненістю сказати, що дослі-
дження Пунічних воєн не втрачає актуальності 
у наш час і потребує постійного перегляду. 

Мета даної статті полягає в об’єктивному і 
всебічному аналізі стану наукового висвітлення 
проблеми Пунічних воєн. 

Історіографія проблеми, яка аналізувати-
меться у даній статті характеризується наявніс-
тю спеціальних комплексних систематичних до-
сліджень як з історії Пунічних воєн в цілому, 
так і з окремих її аспектів. 

Проведений аналіз наукових розробок, в 
яких висвітлюється боротьба Риму та Карфаге-
ну за панування у Західному Середземномор’ї 
дозволяє нам умовно виділити історіографічні 
блоки: радянську наукову літературу, сучасну 
українську, іноземну, в яку входить і сучасна 
російська. Кожен з цих блоків відрізняє загальна 

спрямованість і тональність вивчення проблеми, 
схожі стереотипи мислення. 

У першому історіографічному блоці, виділе-
ному нами, серед праць радянських істориків, 
варто виокремити багатотомну працю Е. Разіна 
«Історія військового мистецтва», написану у 
1939 р., вперше доповнену та видану у 1955 р. 
та перевидану в 1999 р. Перший том, якої висві-
тлює військове мистецтво античного світу, при 
чому розвиток військової справи Е. Разін 
пов’язував з класовим суспільством, а війну ви-
значав, як суспільне явище зацікавлених держав 
та різних класів в середині них. Основою ви-
вчення військової справи Карфагену та Риму ав-
тор вважав вивчення економіки та класової бо-
ротьби.  

Е. Разін піддавав різкій критиці концепцію 
А. фон Шліффена, який, канонізуючи битву при 
Каннах, заперечував можливість розвитку війсь-
кового мистецтва і ставив дії однієї сторони в за-
лежність, від дій супротивника. Він виступив 
проти ототожнення Канн, Седана і Сталінградсь-
кої битви, підкреслюючи, що Канни – тактичне 
оточення, Седан-оперативне, Сталінград - стра-
тегічне, що у всіх цих випадках були різні засоби 
оточення, форми і методи дій. І те, і інше, і третє 
було обумовлено ускладненням військової техні-
ки, засобів боротьби, військової організації, всьо-
го військового мистецтва в цілому. 

Автор часто прирівнював «пролетарських 
полководців» до великих полководців давнього 
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світу. Однак, щоб зрозуміти причину цього, ва-
рто зазначити, що його праця  створювалася в 
розпал репресій проти командного складу Чер-
воної армії. І тільки одна нота в доповіді пар-
тійних діячів про те, що в його праці була відсу-
тня критика поглядів буржуазних військових іс-
ториків, які ніби фальсифікували історію, могла 
стати поворотною в його долі. 

Незважаючи на чисельні ідеологічні штампи, 
до праці була залучена значна кількість джерел, 
вона містить важливі відомості зі становлення 
військової справи римлян та карфагенян. 
Е. Разін досконало вивчив та навів дані про ро-
ди військ та військове спорядження того часу1. 

Об’єктивно відтворити події Пунічних воєн 
та охарактеризувати особистість Ганнібала 
спробував радянський дослідник І. Кораблев у 
своїй монографії «Ганнібал». Праця охоплює 
події трьох Пунічних воєн, однак найбільшу 
увагу автор звертає саме на другу та на роль 
Ганнібала у даному конфлікті. Говорячи про ці-
лі карфагенського воєначальника і методи їх 
здійснення, він визнає, що Ганнібал безсумнівно 
знаходиться в одному ряду з Аттілою, Чингіс-
ханом та іншими великими завойовниками, які 
стверджували своє панування вогнем і мечем та 
на кістках переможених народів. Автор також 
використовує формаційний підхід. Значну увагу 
приділяє боротьбі партійних угрупувань в Римі 
та Карфагені2. 

Безумовно ці дослідження збагатили істори-
чну науку новими цінними матеріалами, проте з 
об’єктивних причин вони не могли вийти за ра-
мки офіційних установок. 

Іншим радянським історикам, які досліджу-
вали проблему Пунічних воєн, не вдалося також 
повністю звільнитися від ідеологічної доктрини, 
однак внаслідок розпочатих процесів лібералі-
зації та перебудови вони змогли долучити до 
своїх праць значний масив іноземних джерел, 
змінили погляд на досліджувані проблеми, пе-
рестали приводити погляди К. Маркса, Ф. Ен-
гельса та В. Леніна, як єдині істинні та достові-
рні. 

Серед цих праць варто виділити дослідження 
білоруського історика К. Ревяко «Пунічні вій-
ни», в якому автор глибоко досліджує станови-
ще Риму та Карфагену напередодні воєн, хід та 
результати цього військового конфлікту. Аналі-
зуючи «буржуазну» історіографію автор тради-
ційно вказував на недостатнє висвітлення кла-
сової боротьби, та ролі засобів виробництва у 
даному конфлікті, але тим не менш,  дослідник 

також, по-суті, не займався її висвітленням, а 
намагався об’єктивно відтворити передумови, 
причини, хід та результати Пунічних воєн. Вза-
галі К. Ревяко зайняв досить зручну нейтральну 
позицію, він показав думки інших дослідників 
та, маючи свою власну, не критикував їх. При 
розкритті теми автор використав значну джере-
льну та історіографічну базу, переважно римсь-
ку до якої,  з об’єктивних причин, ставиться 
критично3. 

Інший радянський історик Ю. Циркін ком-
плексно підійшов до вивчення власне Карфаге-
нської держави. У своїй праці «Карфаген і його 
культура», він спробував відкинути римо-
центристські погляди та зосередив увагу на ви-
вченні та відтворенні історії Карфагену, його 
соціального та політичного устрою, економіки, 
релігії, мови та мистецтва. До своєї праці автор 
залучив величезну кількість джерел античних 
авторів, до яких, до речі,  відносився критично, 
західну історіографію, дані археологічних дос-
ліджень, літературну традицію, дані нумізмати-
ки, епіграфіку. Автор прослідковує взаємозв’яз-
ки карфагенської культури з фінікійською, еллі-
нською та римською, однак відокремлює «пу-
нійську цивілізацію» від «фінікійської» вказую-
чи на її оригінальні риси. При досліджені вико-
ристовує формаційний підхід4. 

Варто зауважити, що наприкінці 1980-х рр. 
ключову роль в радянській історіографії почали 
відігравати політичні перетворення середини 
1980-х рр., що дали історичній науці можли-
вість більш вільно висловлювати свої думки. 
Новий період почав формуватися в умовах роз-
будови демократичного суспільства, коли були 
створені умови для ліквідації політичної заан-
гажованості, що обумовило нові підходи до ви-
вчення проблеми.  

Сучасні ж дослідники даної проблеми відій-
шли від ідеологічної доктрини класової бороть-
би та спираються на попередньо нагромаджений 
матеріал, однак використовують інші методи 
дослідження.  

Серед комплексного дослідження Пунічних 
воєн виділяється праця російського дослідника 
Е. Родіонова, у якій автор намагався детально 
висвітлити всі значущі кампанії і битви Пуніч-
них воєн, прослідкувати внутрішньополітичну 
ситуацію в Римі та Карфагені, а також дати чіткі 
портрети найвидатніших історичних діячів цьо-
го періоду5. 

У свою чергу Д. Татарніков спробував вирі-
шити проблему римсько-карфагенських догово-
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рів в історіографії. Річ у тім, що на сьогодніш-
ній день в історичній науці існує велика кіль-
кість часом протилежних поглядів на дані дого-
вори та сама антична традиція має два погляди 
на цю проблему, до того ж невідомо скільки до-
говорів було насправді. Спираючись на західно-
європейську історіографію та фрагмент з допо-
віді Марка Порція Катона, автор робить власні 
цікаві висновки6. 

Оригінально підійшов до висвітлення про-
блеми Пунічних воєн український дослідник 
М. Кухтін, який пояснює причини поразок кар-
фагенян у даному конфлікті, серед яких як ос-
новну виділяє те, що Ганнібал не зміг налагоди-
ти систему комунікацій в умовах домінування 
римлян на морі та недооцінив становище рим-
сько-італійської федерації. Аналізуючи Третю 
Пунічну війну автор використовує геоекономіку 
та геокультуру, оскільки перемога римлян прис-
корила визрівання рабовласницьких відносин в 
усьому Середземномор’ї і соціокультурне змі-
шання його народів7. 

В свою чергу О. Кармазіна у своєму дослі-
дженні, присвяченому битві при Капуї 211 р. до 
н.е. проаналізувала значення цієї битви для 
Другої Пунічної війни та знайшла значні невід-
повідності в античній історіографічній традиції, 
зокрема, Полібій та Тіт Лівій більш-менш до-
кладно описують хід бою 211 р. до н.е., але при 
знайомстві з текстом цих джерел читач зустрі-
чається з тим, що кожен з цих двох істориків зо-
всім по-різному уявляв і описував хід бою. Не-
зважаючи на значні розходження античних ав-
торів, О.Кармазіна не поділяє точку зору німе-
цького дослідника Г. Дельбрюка, який вважав, 
що цієї битви не було в історії8. 

Роль особистості та її вплив на даний конф-
лікт розкрили у своїх дослідженнях, присвяче-
них великим полководцям М. Філатов 9 , 
Т. Бобровнікова10, М. Соколов11. У їхніх науко-
вих доробках на передній план виходять не ар-
мії та їх спорядження, а політичний та тактич-
ний геній полководців, враховуються життєві 
випадки, які можуть привести до певних наслід-
ків. Російська дослідниця Т. Бобровнікова у 
своєму досліджені присвяченому Сципіону Аф-
риканському використовує твори античних ав-
торів, написи з видання «L’année epigraphique», 
нумізматичний матеріал, як римський, так і гре-
цький, а також карфагенський. Головною базою 
дослідження є твори античних істориків, орато-
рів, драматургів, поетів, філософів, схоластів. 

Автор аналізує та реконструює в деталях все 
життя цього видатного полководця, охоплює як 
події з історії Риму так і Карфагену. Своїм за-
вданням вона вважає написання не політичної, 
економічної чи військової історії, а відновлення 
духовного життя того часу. Недоліком є те, що 
незважаючи на велику кількість згадок про Пу-
блія Корнелія Сципіона Африканського і про 
його сучасників, друзів і ворогів, матеріал пода-
ється фрагментарно і, найчастіше, не дає мож-
ливості зробити однозначні висновки. 

До згаданих вище дослідників долучився і 
колишній радянський історик Ю. Циркін, який 
проаналізував важливий матеріал про особис-
тість Гая Фламінія який, як людина та полково-
дець, невиправдано засуджується в історіографії 
та затьмарюється особистостями Ганнібала та 
Сципіона12. 

Щодо військової справи, то в більшості ви-
падків об’єктом дослідження на сучасному етапі 
є історія окремих битв, роди військ, бойові так-
тики, зброя та комплектування. Відтворити ж 
деякі нові деталі вдалося українському дослід-
нику В. Дмитренку, який у своїй праці «Розвід-
ка та інші таємні служби Стародавнього Риму і 
його супротивників» створив цілісну картину 
розвідувальної та контррозвідувальної діяльно-
сті римлян, використовуючи величезний масив 
джерел. Він описав та проаналізував становлення 
цієї системи не оминувши й заслуги Карфагену13. 

Військову систему передачі команд та сигна-
лів у римській армії, як важливу частину війсь-
кової справи, дослідив російський історик 
А. Банніков. Його дослідження є цінним ще й 
тому, що в ньому проаналізовано особливості 
військових музичних інструментів, які викорис-
товувались всіма народами Середземномор’я в 
ті часи14. Також автору належить дослідження 
про використання арміями бойових слонів, в 
якому він використовуючи значний масив дже-
рел, нівелює традиційну думку і доводить, що 
африканські слони були такими ж потужними та 
ефективними в бою, як і індійські15. 

На політичні та релігійні зміни в римській 
державі періоду Пунічних воєн, яким не надава-
ли великого значення раніше, звертають увагу 
А. Васильєв, О. Кулішова та В. Квашин Матері-
ал приведений даними дослідниками значно до-
повнює уявлення про наслідки Пунічних воєн 
для римської історії. 

Зокрема, А. Васильєв у своєму дослідженні 
спираючись на факти та працю А. Тойнбі при-
ходить до цікавого висновку, що відмова від 
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диктатури, як надзвичайного інструменту суспі-
льного регулювання після 202 р. до н.е., 
пов’язаного з незвичайними диктатурами війсь-
кового часу, зіграла свою негативну роль в епо-
ху Гракхів, а екстраординарні командування 
Сципіона, які стали прообразом надзвичайних 
командувань пізньої республіки, в кінці кінців, 
поховали її16. 

А. Кулішова надає свідчення про три зафік-
совані в історії звернення римлян до дельфійсь-
кого оракула під час Другої Пунічної війни, які 
показують найбільш нагальні питання офіційно-
го релігійного життя римської громади в моме-
нти найвищого напруження військових сил. Ав-
тор вказує на значні трансформації в римській 
релігії, які вже міцно закріпилися в римському 
суспільства та не могли бути просто подолані17. 

В. Квашин аналізує діяльність римських цен-
зорів 214 та 205 рр. до н.е. Обидві цензури розг-
лядаються в контексті проблем, породжених 
Другою Пунічною війною. При дослідженні ос-
новного джерела – творів римського історика 
Тіта Лівія, автор ставить питання про адекват-
ність висвітлення Лівієм цензури 209 р. до н.е.18. 

Щодо міждисциплінарних зв’язків то корис-
ну інформацію щодо військової організації та 
екологічних проблем господарства Карфагену у 
своїх наукових публікаціях подають Д. Данілов-
Данільян19 та Г. Алібаєва20. Зокрема, Г. Алібаєва 
у своєму дослідженні «Історія найманства: кри-
мінологічний аспект», з точки зору військового 
мистецтва й права, приходить до висновків, що 
значення найманства на першому етапі періоду 
його розвитку було надзвичайно великим. На її 
думку, саме ця форма військової організації на-
очно продемонструвала світу найбільш прогре-
сивні на той момент способи організації війсь-
кової справи. У надрах найманих військ сфор-
мувалися витоки армії сучасного типу, що стала 
одним з найважливіших державних інститутів. 

Таким чином, починаючи з 1991 р. перед до-
слідниками відкрилися більш широкі можливо-
сті об’єктивної подачі матеріалу, в тому числі і з 
історії війни Риму та Кафрагену за панування у 
Західному Середземномор’ї. В цей час перспек-
тивним став напрямок вивчення цієї війни через 
призму дослідження різних аспектів військової 
справи та культури як Риму так і Карфагену. 

Окремого історіографічного огляду потре-
бують західноєвропейські дослідження предста-
влені рядом монографій та наукових публікацій. 
У цілому, опираючись на ті ж самі джерела, во-
ни подають ту саму інформацію, яку наводили й 

радянські вчені, наводять сучасні українські до-
слідники та дослідники з Російської Федерації, 
єдина відмінність проявляється у поглядах на 
боротьбу Риму та Карфагену за панування у За-
хідному Середземномор’ї. Західноєвропейські 
дослідники спираються на цивілізаційний, а не 
на формаційний підходи, відкидають роль кла-
сової боротьби, вказують на римський імперіа-
лізм, однак бачать його не агресивним, а навпа-
ки оборонним та превентивним, враховують 
роль історичних діячів в історії.  

До категорії «перекладеної літератури» ми 
можемо віднести багатотомну працю німецько-
го історика Т. Моммзена «Історія Риму» вперше 
опубліковану в 1854 р. Вивчаючи римську істо-
рію в цілому, Т. Моммзен не оминув й пробле-
му Пунічних воєн. Він приділив увагу соціаль-
но-економічному, політичному та військовому 
становищу римлян, автор має відверто прорим-
ську позицію та в усьому виправдовує дії рим-
лян, однак при цьому оперує значним фактич-
ним матеріалом та критично ставиться до дже-
рел, що дозволяє створити цілісну картину рим-
ської історії21. 

Таку ж саму позицію, щодо римлян зайняв 
інший німецький дослідник І. Дройзен, який у 
своїй багатотомній «Історії Еллінізму» висвіт-
лює і події боротьби за Сицилію22. 

Автори сучасних західноєвропейських праць, 
крім опису основних подій цієї боротьби, нама-
гаються глибше зануритись в наслідки конфлік-
ту, крім соціально-економічного, політичного, 
військового становища звертають значну увагу 
на культурний розвиток. Вони долають прорим-
ську позицію та намагаються максимально точ-
но відтворити історію і становище Карфагену. 
Серед таких авторів слід виділити Е. Дріді 23 , 
Р. Майлза24, Л. Сержа25. 

Становлення військової справи античного 
світу досліджували також Г. Дельбрюк26, П. Кон-
ноллі27, Р. Баррел28, Дж. Хейл29. 

Дослідженню біографії Ганнібала Барки, як 
суперечливої постаті в історії приділив увагу 
канадський військовий історик Р. Габріель, який 
у своїй праці «Ганнібал. Військова біографія 
найвеличнішого ворогу Риму» спробував виді-
лити об’єктивні причини війни, піддав сумніву 
погляди деяких істориків справедливо вказуючи, 
що під час війни не ставилися цілі зруйнувати 
державний устрій або політичний режим супро-
тивника, окрім стратегічної та соціально-
економічної складової Другої Пунічної війни, 
автор розглядає й культурно, він приводить ро-
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зуміння війни Ганнібалом через елліністичну 
освіту останнього, що в свою чергу ставило 
полководця в чіткі тактичні рамки30. 

Неперекладену літературу, представляють 
монографії британських істориків Н. Бегнела 31 
та Х. Скалларда32. У них надається велике зна-
чення особистостям римських та карфагенських 
полководців. У самому конфлікті вони займа-
ють проримську позицію, зокрема Х. Скаллард 
називає військові дії римлян оборонними. 

Детальний аналіз збройних сил Риму та Кар-
фагену здійснив британський історик Т. Вайс, 
його аналітична робота містить велику кількість 
посилань, містить реконструктивні ілюстрації, 
які допомагають краще зрозуміти спорядження 
військ, його переваги та недоліки33. 

Таким чином, історіографічний огляд науко-
вих праць з історії боротьби Риму та Карфагену 
за панування у Західному Середземномор’ї дає 
підстави стверджувати, що поруч із безпереч-
ними здобутками існують і упущення, які пот-
ребують подальшого дослідження даної про-
блеми. 
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Статья посвящена освещению советскими, украинскими и зарубежными историками борьбы 

Рима и Карфагена за господство в Западном Средиземноморье. Проанализированы оценки Пуниче-
ских войн учеными. Сравнение публикаций позволило сделать вывод, что наиболее объективные 
публикации сделаны современными украинскими и зарубежными исследователями. Приведенный в 
публикациях фактический и аналитический материал сохраняет большое значение для исследова-
ния истории Пунических войн. 

Ключевые слова: Рим, Карфаген, историография, Пунические войны, Ганнибал. 
 
The article is devoted to coverage by the Soviet, Ukrainian and foreign historians of the struggle of 

Rome and Carthage for dominance in the Western Mediterranean. The estimations of scientists of Punic 
wars are analyzed. Comparison of publications enabled to conclude that in the most complete way objec-
tive publications have been made by contemporary Ukrainian and foreign researchers of this problem. The 
actual and analytical material contained in the publications remains important for the study of the history 
of the Punic wars. 

Key words: Rome, Carthage, historiography, Punic wars, Hannibal. 
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АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ДО ВИВЧЕННЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ХУДО-
ЖНИКА-БОЙЧУКІСТА ІВАНА ІВАНОВИЧА ПАДАЛКИ (З ФОНДІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ-МУЗЕЮ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ) 
 

У статті з’ясовано джерельний потенціал документів до вивчення життя і творчості українського 
художника-бойчукіста Падалки Івана Івановича, що зберігаються у фондах Центрального держав-
ного архіву-музею літератури і мистецтва України. 

Ключові слова: документи, джерельний потенціал, І. Падалка, бойчукізм, Центральний держав-
ний архів-музей літератури і мистецтва України. 

 
 

Останнім часом феномен бойчукізму привер-
тає до себе дедалі більше уваги громадськості 
України: з’являються наукові студії, присвячені 
історії зародження і розвитку цієї мистецької 
течії, відбуваються виставки робіт її представ-
ників, знімаються документальні фільми, транс-
люються тематичні теле- та радіопередачі. На 
наш погляд, така суспільна зацікавленість 
М. Бойчуком і його художньою школою, зни-
щеною радянською владою в роки сталінських 
репресій, є логічним наслідком поступового 
відродження національної свідомості українсь-
кого народу, посилення інтересу людей до віт-
чизняної історії та культури. 

Чільне місце у процесі повернення з небуття 
імен бойчукістів належить науковцям. Працю-
ючи в архівах і бібліотеках, вони буквально по 
крихтах збирають інформацію, яка проливає 
світло на життя та творчу діяльність М. Бойчука 
і його учнів – В. Седляра, І. Падалки, О. Павле-
нко, Т. Бойчука, К. Гвоздика, А. Іванової та ін.1. 

Однією з найбільших проблем, із якими сти-
каються дослідники у своїх пошуках, є відчут-
ний брак джерел до вивчення бойчукізму як ми-
стецького феномену з огляду на методичне ви-
лучення та знищення радянською карально-
репресивною системою творів, приватного лис-
тування, особистих документів його апологетів; 
їхнє розпорошення по архівних і музейних ус-
тановах України. Окреме питання становить до-
стовірність інформації, вміщеної у джерелах, 
що дивом збереглися. 

Беручи до уваги усе вищезазначене, ми ви-
рішили присвятити нашу статтю джерелознав-

чому аналізу документів до вивчення життя та 
творчості одного з найталановитіших учнів Ми-
хайла Бойчука – Івана Івановича Падалки, що 
зберігаються у Центральному державному архі-
ві-музеї літератури і мистецтва України (далі 
ЦДАМЛМ України). 

Іван Падалка народився 15 (27) листопада 
1894 р. у с. Жорнокльови Золотоніського повіту 
Полтавської губернії (нині Драбівського району 
Черкаської області) в багатодітній селянській 
родині. Початкову освіту здобув у Жорноклів-
ській церковнопарафіяльній школі та Нехайків-
ському двокласному міністерському училищі. 
Потому навчався в Миргородській художньо-
промисловій школі імені М. В. Гоголя (1909–
1912 рр.), Київському художньому училищі 
(1913–1917 рр.) та Українській академії мис-
тецтв (УАМ) у майстерні монументального жи-
вопису М. Бойчука (1917–1920 рр.). У роки нав-
чання в УАМ брав участь у розписі Луцьких ка-
зарм у Києві, займався художнім оформленням 
будівель, агітаційних потягів і пароплавів, пра-
цював над створенням революційних плакатів, 
ілюстрував книжки. Після закінчення УАМ ви-
кладав керамічне малювання в Миргородському 
(1920–1922 рр.) та Межигірському (1922–1925 рр.) 
художньо-керамічних технікумах. У січні 
1925 р. був переведений до Харківського худо-
жнього технікуму, в якому працював до 1934 р. 
Із 1934 р. по 1936 р. – професор живопису Київ-
ського художнього інституту. Впродовж 1933–
1935 рр. разом із М. Бойчуком, В. Седляром та 
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О. Павленко брав участь у розписі Червоноза-
водського театру в Харкові. 30 вересня 1936 р. 
був заарештований за звинуваченням в участі у 
контрреволюційній організації. 13 липня 1937 р. 
Військова колегія Верховного Суду СРСР засу-
дила його до вищої міри покарання – розстрілу з 
конфіскацією усього належного йому майна. 
Вирок було виконано того ж дня. Місце похо-
вання митця не встановлене. 1 лютого 1958 р. у 
результаті перегляду його справи Військовою 
колегією Верховного Суду СРСР був посмертно 
реабілітований2. 

Працював І. Падалка у галузях станкового і 
монументального живопису, станкової, книжко-
вої та плакатної графіки, декоративно-
ужиткового мистецтва. Його творчий доробок 
представлено фрескою «Відпочинок», написа-
ною на стіні малого фойє Червонозаводського 
театру в Харкові; декоративним панно «Весна»; 
картинами «Атака червоної кінноти», «Молоч-
ниці», «Натюрморт», «Фотограф на селі», 
«1919 рік»; ілюстраціями до збірника дитячих 
оповідань «Барвінок», «Слова о полку Ігоревім», 
ряду літературних творів, як-от: «Жак-фаталіст і 
його пан», «Небіж Рамо», «Черниця» Дені Дідро, 
«Народжується місто» Олександра Копиленка, 
«Енеїда» Івана Котляревського, «Легенда Татр» 
Казімежа Тетмайєра, «Пригоди Гекльберрі Фін-
на» Марка Твена; обкладинками книг Павла Ба-
рто, Василя Вражливого, Олеся Досвітнього, 
Майка Йогансена, Лева Квітка, Володимира Ко-
роленка, Івана Нечуя-Левицького, Юрія Смоли-
ча, Олександра Соколовського, Стефана Тара-
нушенка, Павла Усенка, Івана Франка; гравю-
рами «Будинок Держпрому в Харкові», «Ванта-
жники. На Дніпрі», «На буряки», «Несуть това-
риша», «Повстанці», «Полільниці», «Портрет 
Г. Сковороди», «Портрет П. Панча», «Селянки», 
«На пристані», «Червона кіннота», «Яблучко»; 
серією гравюр «Дніпрельстан»; плакатами «Жі-
нки, йдіть у Ради, комнезами, кооперацію!», 
«Хто не член кооперативу, той ворог нового 
життя!»; картонами тематичних килимів 
«В. І. Ленін», «Яблуня»; декоративними таріл-
ками «Ми всіх катів зітрем на порох!», «Я про-
летарій-Мамай. Стережись мене, буржую, не 
займай У.С.Р.Р.» і т. ін.3. 

У ЦДАМЛМ України зберігається особовий 
фонд І. Падалки (ф. 1278). Документи, які стали 
його основою, до архіву-музею передали крає-
знавець Іван Городинець у 1991 р.4 та історик, 
джерелознавець Сергій Іванович Білокінь у 
1992 р.5. Спершу вони входили до складу фонду 

№ 524 «Документи діячів українського образот-
ворчого мистецтва. Колекція» 6 . Наприкінці 
1995 р. зазначені документи були виділені в ок-
ремий фонд № 12787 . Через деякий час склад 
особового фонду І. Падалки поповнився новими 
документами, переданими до ЦДАМЛМ Украї-
ни І. Городинцем8. У 2014 р. документи фонду 
взято на науково-технічне опрацювання, внаслі-
док якого укладено опис № 1 справ постійного 
зберігання на 18 одиниць зберігання за 1916–
1990 рр.9. 

Справжньою окрасою особового фонду 
І. Падалки є портрет старшого брата художни-
ка – Кіндрата розміром 10,5ˣ11,5 см., виконаний 
олівцем та аквареллю на картоні10. Орієнтовний 
час його створення – зима 1916–1917 рр.11. Саме 
тоді Кіндрат Іванович, який брав участь у Пер-
шій світовій війні, приїхав додому у відпустку. 
Тут його, одягненого у військову форму, і нама-
лював молодший брат. 

Незважаючи на невеликі розміри портрета, 
він є знаковим у декількох аспектах. По-перше, 
абсолютна більшість робіт І. Падалки була зни-
щена після його арешту. Тому дивом уцілілий 
малюнок художника – справжня знахідка для 
дослідників його творчості. По-друге, портрет 
дозволяє скласти уявлення про художні здібнос-
ті молодого митця. До того ж, порівнявши його 
з пізнішими працями художника, можна певною 
мірою прослідкувати його творчу еволюцію. Ну 
і нарешті, портрет – одна із найраніших робіт 
І. Падалки, яким пощастило вціліти, що само 
собою значно підвищує його історико-
культурну цінність. 

Важливим джерелом до вивчення життя та 
діяльності І. Падалки є його автобіографія. В 
особовому фонді художника є її машинописна 
копія, зроблена І. Городинцем у 1988 р. 12 . На 
момент її створення оригінал автобіографії збе-
рігався у фонді № 166 Центрального державно-
го архіву Жовтневої революції та соціалістично-
го будівництва УРСР13 (нині Центрального дер-
жавного архіву вищих органів влади та управ-
ління України). 

Джерельно-інформаційний потенціал вказа-
ного документа важко переоцінити. Він містить 
відомості про основні віхи життя І. Падалки, 
починаючи від його народження і закінчуючи 
початком 1923 р.: де і коли з’явився на світ, на-
вчався, працював і т. ін. Важливим моментом є 
також те, що його безпосереднім автором є сам 
художник, що з певними застереженнями можна 
вважати запорукою правдивості й точності по-
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даної у ньому інформації. Це помітно виділяє 
автобіографію з-поміж інших документів до ви-
вчення життєвого шляху митця, робить її осно-
вним джерелом реконструкції його біографії. 

Цікавим видається питання щодо датування 
автобіографії. Зокрема, наприкінці її копії, яка, 
як було сказано вище, зберігається у особовому 
фонді І. Падалки, І. Городинцем зроблено при-
мітку: «На автобіографії дати написання немає 
[…]. Порівнюючи з іншими документами, авто-
біографія написана приблизно в 1924 році» 14 . 
Достеменно невідомо, порівняння з якими до-
кументами дало підстави І. Городинцю датувати 
автобіографію «приблизно 1924 р.». Можливо, 
свою роль у цій справі зіграло те, що останньою 
згаданою у ній датою є 1 січня 1923 р. Як би там 
не було, автобіографія, на нашу думку, була на-

писана значно пізніше. На це вказує, зокрема, 
наступна згадка художника про його батька Іва-
на Григоровича, вміщена у тексті документа: 
«Батько мій (йому зараз 85 років) грамотний і 
доволі начитаний чоловік, і від нього я одержав 
ще в дитинстві першу національну та політичну 
свідомість, яка виявлялась досить примітивно у 
негативнім відношенні до царів, панів та по-
пів» 15 . Ключовим тут є зазначений вік Івана 
Григоровича. Як відомо з інших джерел, батько 
Падалки І. І. помер в 1933 р. у віці 85 років16. 
Виходячи з цього, документ слід датувати 
1933 р. 

Важливе значення для реконструкції життя 
та діяльності І. Падалки мають спогади про ньо-
го його племінниці Наталії Кіндратівни Гнилос-
куренко – доньки старшого брата Івана Іванови-

 

Падалка І. І. Портрет старшого брата Кіндрата Івановича (кін. 1916 – поч. 1917). 
Карт., олів., акв. ЦДАМЛМ України, ф. 1278, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 
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Падалка І. І. Автобіографія [1933]. Маш. копія (1988). Перша сторінка. 
ЦДАМЛМ України, ф. 1278, оп. 1, спр. 2, арк. 1. 

 

ча – Кіндрата. Вони були записані двоюрідним 
племінником художника, у той час доцентом 
Київського державного (нині національного) 
університету імені Тараса Шевченка, Іваном 
Прокоповичем Яровим зі слів автора у 1988–
1990 рр. В особовому фонді І. Падалки зберіга-
ється машинописна копія спогадів, озаглавлена 

«Світлий образ і трагічна доля мого дядька ху-
дожника Івана Падалки завжди в моєму серці»17. 

Тексту спогадів у ньому передує коротка 
преамбула, в якій обґрунтовано необхідність 
«зібрати й вивчити все, що зберегла пам’ять рі-
дних і близьких Падалки, відтворити якомога 
конкретніше те суспільне середовище, в якому 
формувався талановитий художник, його непо-
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Гнилоскуренко Н. К. «Світлий образ і трагічна доля мого дядька художника Івана Падалки  
завжди в моєму серці» (1988-1990). Спогади про Падалку І. І. Маш. Перша сторінка. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1278, оп. 1, спр. 7, арк. 1. 

 
вторна особистість»18 . Самі спогади подано у 
вигляді розгорнутих відповідей на запитання 
про окремі аспекти біографії І. Падалки. 

Крім фактологічної інформації про життя 
митця, у спогадах вміщено корисні для реконс-
трукції образу Падалки-людини згадки про його 
особистісні якості. Наприклад, описуючи стосу-
нки, у яких перебував І. Падалка зі своїм стар-

шим братом, Н. Гнилоскуренко зауважила: 
«Пам’ятаю змалечку доброго дядька Івана. Мій 
батько Кіндрат був суворий, сердитий, а дядько 
був лагідний, добре ставився до мене і був для 
мене наче рідніший за батька. Різні були в них 
характери, але вони все життя жили в дружбі 
великій, як справжні брати. Дядько був жаліс-
ливий і любив мене, заохочував до навчання»19. 
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В іншому місці спогадів про життєву вдачу ху-
дожника сказано таке: «Був він добродушний, 
спокійний і розсудливий, дуже добрий і лагідний. 
Не вмів бути єхидним чи одурить когось. Його 
могли обмануть, користуючись довірливістю»20. 

Цінні, хоча й фрагментарні, відомості про 
життя та діяльність І. Падалки містяться у лис-
туванні його вдови Марії Яківни Пасько з 
І. Яровим та І. Городинцем. В особовому фонді 
художника зберігається 5 листів М. Пасько, ад-
ресованих І. Яровому21, та один її лист до І. Го-
родинця22. 

В них дружина покійного художника згадує 
про подружнє життя з Іваном Івановичем, подає 
відомості про його викладацьку роботу, з болем 
пише про арешт чоловіка та своє останнє поба-
чення з ним у кабінеті слідчого. 

Особливо багатим на фактологічну інформа-
цію про життя І. Падалки є лист М. Пасько до 
І. Ярового від 27 вересня 1988 р.23 (датовано за 
відбитком поштового штемпеля на конверті). 

Не менш цінними для вивчення біографії 
І. Падалки, кращого розуміння окремих її моме-
нтів є згадки про особистісні якості митця, вмі-
щені у зазначених листах. Зокрема, в одному з 
них про Івана Івановича сказано наступне: «Я не 
беруся розбирати, яким він був майстром-
художником – це робота мистецтвознавців. А 
людиною він був на рідкість чудовою. Добрий, з 
рівним, спокійним характером. Я не пам’ятаю, 
щоб він коли-небудь сердився і «виходив із се-
бе». Я впевнена, що у нього були і свої прикро-
сті та невдачі, але він ніколи не казав мені про 
них. Лише жартував, гострословив. Він був 
майстром на всілякі дотепи, вигадки»24. 

Зауважимо, що використовувати подану в 
листах фактологічну інформацію про життя ху-
дожника слід обережно, по можливості переві-
ряючи її за іншими джерелами. Підставою для 
цього є наступні слова Марії Яківни з її листа до 
І. Городинця: «Якби все добре пам’ятала і знала, 
то писати було б легко і просто. А так доводить-
ся робити знижку на склероз, на поважний 
вік»25. Наприклад, у тому ж таки листі сказано, 
що І. Падалка «закінчив у Нехайках церковно-
парафіяльну школу»26 . Насправді ж церковно-
парафіяльна школа, в якій навчався І. Падалка, 
розташовувалася у його рідному селі Жор-
нокльови. Натомість у Нехайках він відвідував 
двокласне міністерське училище27. 

Що ж стосується оцінок, даних М. Пасько 
своєму покійному чоловіку, їм, на нашу думку, 
можна цілком довіряти, оскільки за понад 

15 років шлюбу вона не могла не скласти про 
нього об’єктивне уявлення. 

Важливим джерелом до вивчення біографії 
І. Падалки є лист Військової колегії Верховного 
Суду СРСР від 20 квітня 1988 р., відправлений 
І. Городинцю у відповідь на його запит про 
арешт і подальшу долю художника. Про оригі-
нал листа – чи зберігся і де знаходиться зараз – 
достеменно нічого невідомо28. В особовому фо-
нді І. Падалки наявна його машинописна копія 
від 14 липня 1988 р., засвідчена секретарем ви-
конкому Безпальчівської сільської Ради народ-
них депутатів29. 

Ось що сказано у ній про останні дні життя 
митця: «Падалка Іван Іванович, 1884 року наро-
дження, був арештований 30 вересня 1936 року 
[…]. 13 липня 1937 року він був засуджений 
Військовою колегією Верховного Суду СРСР за 
звинуваченням в участі у контрреволюційній 
організації […]. Падалка І. І. засуджений до роз-
стрілу, вирок виконано у той же день, тобто 13 
липня 1937 року. Місця поховання не фіксува-
лися, тому встановити їх нині неможливо»30. 

Поряд із цим у документі відзначено, що ху-
дожник став безневинною жертвою сталінських 
репресій: «Проведеною додатковою перевіркою 
встановлено, що Падалка І. І. був засуджений 
безпідставно за сфальсифікованими матеріала-
ми. Співробітник НКВС Грушевський, який вів 
слідство у справі, засуджений за фальсифікацію 
кримінальних справ»31. 

Є у листі й інформація про посмертну реабі-
літацію митця: «1 лютого 1958 року ухвалою 
Військової колегії Верховного Суду СРСР Па-
далка І. І. реабілітований посмертно»32. 

Ще одним документом із особового фонду 
І. Падалки, який проливає світло на життєвий 
шлях художника, є свідоцтво про його одру-
ження з М. Пасько, видане Кременчуцьким мі-
ським бюро ЗАГС33. Дата його видачі – 21 квіт-
ня 1958 р. – наводить на думку, що це, швидше 
за все, – дублікат, отриманий вдовою митця за-
мість загубленого або ж конфіскованого оригі-
налу після посмертної реабілітації її чоловіка. 

Судячи зі свідоцтва, Іван Іванович та Марія 
Яківна одружилися 23 серпня 1920 р. Із незро-
зумілих причин у документі неправильно запи-
сано рік народження художника – 1897 р. Роком 
народження дружини вказаний 1903 р.34. 

 
 Тут помилка, насправді художник народився у 

1894 р. 
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Фотографія батьків Падалки І. І. Івана Григоровича й Одарки Костянтинівни у групі  
з їхніми доньками - молодшими сестрами митця - та онуками (зима 1916). 

ЦДАМЛМ України, ф. 1278, оп. 1, спр. 12, арк. 1. 

 

Значну частину документів особового фонду 
І. Падалки становлять індивідуальні та групові 
фотографії рідних художника, які будуть ціка-
вим ілюстративним матеріалом для дослідників 
його життєвого шляху. 

Зокрема, у фонді зберігаються 4 оригінали 
фотографій батьків І. Падалки у групі з їхніми 
доньками – сестрами митця – та внуками 35 , 
зроблених орієнтовно у 1916 р.36. 

Крім цього, у фонді відклалися 2 оригінали 
портретних фотографій дружини І. Падалки 37 , 
оригінал та копія індивідуальної фотографії йо-
го сина Євгена38 , копія портретної фотографії 
його старшого брата Кіндрата39 та поштова кар-
тка з портретною фотографією молодшої сестри 
художника Уляни Іванівни40. 

На звороті оригіналу фотографії Євгена ру-
кою І. Падалки зроблено напис: «Посилаю вам 
карточку з Євгена. Хай Варка побачить, який 
він є. Хай, як буде така, де не сміється, то я 
пришлю […]»41. 

Зберігаються у особовому фонді І. Падалки й 
кілька копій фрагментів зроблених на початку 
1930-х рр. колективних знімків викладачів – 

 
 Ймовірно йдеться про племінницю І. Падалки – 

одну з доньок його старшого брата Кіндрата. 

 

Портретна фотографія дружини Падалки І. І. – 
Пасько Марії Яківни (поч. 1920-х). 

ЦДАМЛМ України, ф. 1278,  
оп. 1, спр. 13, арк. 1. 
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В. Єрмилова, О. Маренкова, І. Падалки – та уч-
нів графічної майстерні Харківського худож-
нього технікуму42. 

Поряд із особовим фондом І. Падалки. доку-
менти, які дають уявлення про життя і творчість 
художника, відклалися у особових фондах ін-
ших митців, що зберігаються в ЦДАМЛМ Укра-
їни. Їхня чисельність невелика – всього близько 
30 документів. 

Одним із найцінніших з-поміж них є 
лист  І. Падалки, адресований московському 
критику та журналісту Вікторову. В 1982 р. йо-
го разом із іншими документами до архіву-
музею передала українська художниця-

керамістка Н. Федорова43 . Зберігається він у її 
особовому фонді № 111344. 

Написано лист тушшю на 2 подвійних арку-
шах, вирваних зі стандартного учнівського зо-
шита у лінію. Орієнтовний час написання – літо 
1936 р.45. Що ж до змісту листа, його лейтмоти-
вом є боротьба з формалізмом, яка активно ве-
лася в українському образотворчому мистецтві 
у той час. Дозволимо собі навести розлогу ви-
тримку з листа, яка ілюструє ставлення Івана 
Івановича до цього процесу: «Щодо формаліз-
му… Ви, напевно, читали статті в наших укра-
їнських газетах, в тому числі і в «Комуністі», де 
мою особу поминають «незлими тихим словом». 

 

Індивідуальна фотографія сина Падалки І. І. – Євгена (сер. 1920-х). 
ЦДАМЛМ України, ф. 1278, оп. 1, спр. 15, арк. 1. 
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Не можна ображатись на людей, коли вони, шу-
каючи істини, занадто штовхають в боки своїх 
ближніх. 

Коли ж шукання істини починається з стуса-
нів під ребра, то це може трохи шокірувати де-
лікатних людей. Такими делікатними персонами 

є тоненький прошарок в нашому соціалістично-
му суспільстві людей, на яких покладене най-
відповідальніше завдання – перебудувати пси-
хіку (душу) людини, себто, кажучи прозою, 
створити нове мистецтво, нову духовну культуру. 

 

Лист Падалки І. І. московському критику та журналісту  
Вікторову [літо 1936].Автограф. Перша сторінка. 
ЦДАМЛМ України, ф. 1113, оп. 1, спр. 161, арк. 1. 
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Я глибоко вірю, що таке мистецтво буде 
створено. Це буде найславніша більшовицька 
перемога пролетаріату і його вождів […]. 

Але скажіть, будь ласка, чому це, коли почи-
нають боротись з різними ухилами, в тому числі і 
формалістичними, то часто-густо тон статей стає 
такий безцеремонний? Чому так поверхово гово-
рять про речі, які є складніші за самі складні ме-
ханізми? Чому, зрештою, думають, що художники 
самі не хочуть серйозно боротись за такі потрібні і 
принадні речі, як створення мистецтва національ-
ного формою, соціалістичного змістом?.. 

Можна багато поставить «чому?». Але справа в 
тому, що люди, які пишуть про мистецтво, не 
знають його, не вивчають, не люблять і не цікав-
ляться ним. Вони ведуть боротьбу з формалістич-
ними збоченнями трохи формально. Треба вда-
рить… ну і вдаряють. Ну скажіть, будь ласка, хто 
б це дозволив надрукувати безграмотну статтю 
якогось неука, скажімо, про фрезувальні станки? 
Що ж до мистецтва, то тут всякий може бути кри-
тиком: йому не треба знати його. З образливою 
розв’язністю вони вказують, що художник пови-
нен робити і як. Даючи поради, вони і не знають, 
чи можна їх взагалі кудись прикласти і чи потріб-
ні ці поради всім художникам, усім формалістам, 
чи одному або декільком. 

Я не проти критики. Але я за грамотну, ува-
жну і серйозну критику. Критика, що хоче до-
помогти художникам, повинна бути доброзич-
лива. Вона повинна бути нещадною лише тоді, 
коли людина явно відстоює свої хибні позиції. 
Але вона ніколи не повинна бути безграмотною 
і за всяку ціну глузливою (кажучи м’яко). Щоб 
покінчить з загальними розмовами про критику, 
я мушу сказати, що вона (в нас на Україні) од-
нобока і пристрасна (часто інспірована спецами 
з другого табору) […]. 

І чому по бажанню критика всякий недолік 
можна називати формалізмом, або те, що він ра-
хує недоліком? Самий кращий суд – той, перед 
яким підсудний визнає сам свою вину, а здорова 
і корисна критика – та, яка дає зрозуміти худо-
жнику те, що він часто лиш смутно відчуває. Не 
образа на других, а свідомість своєї неправоти 
примушує нас шукати вірного виходу з трудно-
го становища. А взагалі мене дивує, що, крім 
так званого бойчукізму, критика не находить ні-
яких хиб в образотворчому фронті. Це вже пев-

на закостенілість не бойчукістів, які пройшли 
безліч етапів і працюють не гірше інших реаліс-
тів, а самої критики, самого уже канонізованого 
ставлення до певної групи людей. Ми брали на 
себе найтрудніші завдання і ми їх виконали, 
може не відмінно, але все ж на добре. І все таки 
цього ніхто не хоче признати з якоїсь реакційної 
упертості. Чомусь іншим художникам проща-
ються всі недоліки, всі хиби і навіть явна халту-
рність і формалізм. А нам ставлять у вину навіть 
те, що ми беремо на себе таку тяжку і матеріа-
льно невигідну роботу»46. 

Ряд документів, які проливають світло на 
життя та творчість І. Падалки, зберігається в 
особовому фонді української художниці-бойчу-
кістки Оксани Павленко. Серед них: лист Івана 
Івановича до мисткині47 , копії фотографій ху-
дожника у групі з М. Бойчуком, В. Єрмиловим, 
О. Маренковим, М. Плесківською, В. Седляром 
та іншими особами48, друкарські відбитки і ре-
продукції його робіт: «Атака червоної кінноти», 
«Несуть товариша» (обидві 1927), «В шахті», 
«На буряки» (обидві 1932)49. 

 

Павленко О. Т.  
Портрет Падалки І. І. (1932-1933). Пап., олів. 

ЦДАМЛМ України, ф. 356,  
оп. 1, спр. 69, арк. 1. 
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Відклалося кілька репродукцій творів Івана 

 

Групова фотографія викладачів – Єрмилова Василя Дмитровича,  
Маренкова Олексія Васильовича, Падалки Івана Івановича (зліва направо) –  

та учнів Харківського художнього технікуму (поч. 1930-х). Копія.  
ЦДАМЛМ України, ф. 356, оп. 1, спр. 364, арк. 1. 

 

Падалка І. І. «Відпочинок». Фреска. Ескіз (І пол. 1930-х). Репродукція. 
ЦДАМЛМ України, ф. 990, оп. 1, спр. 919, арк. 6. 
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Відклалося кілька репродукцій творів Івана Іва-
новича й у фонді українського мистецтвознавця, 
майстра художньої кераміки П. Мусієнка50. Се-
ред них на особливу увагу заслуговує репроду-
кція ескізу фрески «Відпочинок», виконаної ху-
дожником на стіні малого фойє Червонозавод-
ського театру в Харкові51. 

Копії 2 світлин декоративних ваз, розписа-
них митцем у роки викладання в Межигірсько-
му художньо-керамічному технікумі, зберіга-
ються у особовому фонді українського майстра 
художньої кераміки П. Іванченка52. 

Отже, документи фондів ЦДАМЛМ України 
є важливим джерелом до вивчення життєвого і 
творчого шляху українського художника доби 
«Розстріляного відродження», одного з найта-
лановитіших учнів М. Бойчука, жертви сталін-
ських репресій – І. Падалки. Переважна маса 
документів, які містять інформацію про основні 
віхи життя митця, дозволяють скласти уявлення 
про його творчі здобутки, зберігається у особо-
вому фонді художника № 1278. Це, перш за все, 
портрет старшого брата Івана Івановича – Кінд-
рата, машинописна копія його автобіографії, 
машинописний примірник спогадів про нього 
його племінниці Н. Гнилоскуренко, листи вдови 
митця Марії Пасько до його двоюрідного пле-
мінника Івана Ярового та його першого біогра-
фа І. Городинця, машинописна копія листа Вій-
ськової колегії Верховного Суду СРСР, відпра-
вленого І. Городинцю у відповідь на його запит 
про арешт і подальшу долю художника, свідоц-
тво про одруження Івана Івановича з М. Пасько, 
оригінали та копії індивідуальних і групових 
фотографій його рідних. 

Поряд із особовим фондом І. Падалки доку-
менти, які дають уявлення про життя та твор-
чість художника, відклалися у особових фондах 
інших митців, що зберігаються в ЦДАМЛМ Ук-
раїни. Їхня кількість невелика – всього близько 
30 документів. Серед них: репродукції творів 
Івана Івановича, його листи Оксані Павленко, 
московському критику та журналісту Вікторову, 
копії фотографій художника у групі з М. Бой-
чуком, В. Єрмиловим, О. Маренковим, М. Пле-
сківською, В. Седляром та іншими особами. 

Фактологічна інформація про життя та дія-
льність митця, вміщена у ряді вказаних докуме-
нтів – спогади Н. Гнилоскуренко, листи М. Пась-
ко, – з огляду на віддаленість часу їхнього ство-
рення від подій, які у них згадуються, не відзна-
чається високою достовірністю. Інші окремі до-
кументи, як-от: копія листа Військової колегії 

Верховного Суду СРСР, свідоцтво про одружен-
ня Івана Івановича з Марією Яківною, містять 
вочевидь хибні роки народження художника. 

Зважаючи на це, подану в документах інфо-
рмацію слід використовувати обережно, по мо-
жливості перевіряючи її за іншими джерелами. 
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В статье выяснео источниковый потенциал документов к изучению жизни и творчества украин-

ского художника-бойчукиста Ивана Ивановича Падалки, которые хранятся в фондах Центрального 
государственного архива-музея литературы и искусства Украины. 

Ключевые слова: документы, источниковый потенциал, И. Падалка, бойчукизм, Центральный 
государственный архив-музей литературы и искусства Украины. 

 
The article defines source potential of the documents for studying of life and work of the Ukrainian art-

ist-boychukist Ivan Padalka preserved in the Central State Archives-Museum of Literature and Art of 
Ukraine. 

Key words: documents, source potential, I. Padalka, boychukizm, the Central State Archives-Museum 
of Literature and Art of Ukraine. 
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ЖАН МАБІЙОН: ВЧЕНИЙ І ГУМАНІСТ 
 

У статті проаналізована багатогранна діяльність Жана Мабійона, у тому числі у сфері вивчення 
та запровадження до наукового обігу історичних джерел. Висвітлено питання формування наукових 
прийомів роботи з архівними документами, ґенези дипломатичних, палеографічних студіювань 
вченого. Розкрито його вклад у розробку методики визначення автентичності документів, їхньої ат-
рибуції; охарактеризовано досвід археографічної практики відомого гуманіста. 

Ключові слова: критика історичних джерел, наукові методи експертизи документів, архіви, біблі-
отеки, рукописні колекції, архівна евристика, дипломатика, прийоми датування документів. 

 
 
Французький історик-ерудит, бенедиктинсь-

кий монах, член Конгрегації Святого Мавра 
(Saint-Maur) абатства Сен-Жермен-де-Пре 
(Saint-Germain-des-Prés) Жан Мабійон (Мабі-
льон) (Jean/Joannis Mabillon, 1632−1707 рр.) на-
лежить до найвизначніших вчених гуманітарис-
тики ХVІІ ст. − початку ХVІІІ ст. Його вважа-
ють творцем релігійної історії і дипломатики. 
Ж. Мабійон − упорядник і видавець творів свя-
того Бернара (saint Bernard), діяній/житій святих 
ордену святого Бенедикта «Acta sanctorum 
ordinis sancti Benedicti» (1668−1702 рр., у 
дев’яти томах), «Vetera Analecta» («Veterum 
Analectorum»), Анналів ордену святого Бенеди-
кта «Annales ordinis sancti Benedicti» 
(1703−1739 рр., у шести томах, останні два томи 
закінчені іншими мавристами), які залишаються 
важливими джерелами для істориків з огляду на 
достовірність зібраних даних. Але найвизнач-
нішою працею Ж. Мабійона є «De re diplomatica, 
Libri VI», рік публікації якої (1681) видатний 
французький історик Марк Блок (Marc Léopold 
Benjamin Bloch, 1886−1944) назвав «воістину 
великою датою в історії людського розуму, коли 
критика архівних документів остаточно утвер-
дилася і виник критичний аналіз документів»1. 

Жан Мабійон належить до групи монахів-
мавристів, які прославили конгрегацію святого 
Мавра високим рівнем своїх праць, свою еруди-
цією. Він захистив інтелектуальну працю, еру-
дицію служителів Церкви, написав працю 
«Traité des études monastiques» у 1691 р. 

Вчений-бенедиктинець залишив багату епі-
столярну спадщину. Він писав листи щодо ор-
ганізації своїх подорожей та під час мандрівок; 
він писав, щоб знати про нові публікації та 
оприлюднити відомості про появу нових видань; 
він писав, щоб засвідчити дружні стосунки, на-

приклад з представниками конгрегації святого 
Мавра у Римі, які зазвичай були колишніми мо-
нахами Сен-Жерменського абатства. Кореспон-
денція Ж. Мабійона, частково реконструйована, 
налічує кілька тисяч листів. Він надсилав також 
документи своїм кореспондентам у провінціях і 
багато з них мали за честь спілкуватися з Ма-
бійоном, адже абатство Сен-Жермен було цент-
ром поширення наукових знань і «фокусною то-
чкою» («point focale») для провінційних дослід-
ників. Залишилося його широке листування з 
відомими вченим, зокрема, видатним німецьким 
філософом, математиком, мовознавцем та дип-
ломатом Готфрідом Вільгельмом Ляйбніцем 
(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646−1716 рр.), а та-
кож вченими-єзуїтами, що гуртувалися навколо 
видавця агіоґрафічних творів Жана Болланда.  

Свідченням визнання важливого внеску «од-
ного з отців історії Франції» («l’un des pѐres de 
l’hitoire de France») Ж. Мабійона в науку є пра-
ці, присвячені його життю та діяльності, наукові 
конференції, колоквіуми, де обговорюються пи-
тання церковної історії, спеціальних галузей іс-
торичної науки. Один із наукових колоквіумів 
відбувся 2007 р. з нагоди 300-річчя з дня смерті 
Ж. Мабійона. Робота колоквіуму під патрона-
жем Академії написів і красного письменства 
(l’Académie des inscriptions et belles-lettres − 
AIBL) проходила за двома напрямами: «Ма-
бійон і бенедиктинська Європа ХVІІ−ХVІІІ ст.» 
та «Мабійон і написання історії». 

Багатогранна діяльність Ж. Мабійона як іс-
торика церкви та історика бенедиктинського 
Ордену належним чином оцінена в історичній 
науці.  Праці, присвячені  життю, науковій дія-
льності Ж. Мабійона, з’явилися зразу після сме-
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рті вченого. Першу із них написав його друг 
Тьєрі Рюінар (Thierry Ruinart): «Abrégé de la vie 
de dom Jean Mabillon, prêtre et religieux 
bénédictin de la congrégation de Saint-Maur» 2 . 
Життя та діяльність Ж. Мабійона, а також зага-
льна характеристика його праць висвітлені у 
праці Рене Проспера Тассена (René Prosper 
Tassin) «Літературна історія конгрегації Святого 
Мавра...»3. 

Мусимо констатувати, що недостатньо дос-
ліджене у науковій літературі питання про його 
роль у вивчення та запровадження до наукового 
обігу історичних документів. Бракує комплекс-
ного дослідження, яке б висвітлювало питання 
про формування наукових підходів до вивчення 
документів, генезу дипломатичних, палеографі-
чних, сфрагістичних студіювань Ж. Мабійона. 
Окремі аспекти його наукової діяльності на ниві 
дипломатики, палеографії висвітлювалися в 
працях з історичного джерелознавства, історич-
ного документознавства та інших спеціальних 
історичних дисциплін. Відсутність ґрунтовного 
дослідження про місце Ж. Мабійона у форму-
ванні наукових прийомів експертизи документів 
визначає актуальність нашої публікації. Ми ста-
вимо за мету комплексно дослідити наукову ді-
яльність Ж. Мабійона та розкрити вклад вчено-
го у розроблення методики визначення автенти-
чності документів, їх атрибуції (встановлення 
автора документа, дати і місця його створення). 

Формування наукових прийомів  
роботи з документами 

Освіта та діяльність Жана Мабійона:  
вплив на формування наукових  
методів роботи з документами 

Жан Мабійон (псевдонім Eusebius Romanus − 
Євсей Римський, на честь Евсевія Кесарійсько-
го ‒ архієпископа однієї із римських провінцій, 
який вважається батьком церковної історії за 
твір «Церковна історія») народився 1632 р. в 
Сен-Пьєрмон (Saint-Pierremont) провінції Шам-
пань у сім’ї селян Етьєна Мабійона (Estienne 
Mabillon) та Жанни Гєрен (Jeanne Guérin). Сім’я 
жила у скромному будинку, у кількох кроках від 
церкви. У сільській школі, де вчили лише чита-
ти, писати і рахувати (маленькі сільські школи 
Франції у той час інших завдань не мали), Жан 
проявляв здібності, які надалі розвивалися у на-
ступних місцях його навчання.  

За сприянням свого дядька-тезки Жана Ма-
бійона, священика з Невілля (Neufville), який 
навчав його «елементарним поняттям» («rudi-

ments») і давав необхідні ресурси, що дозволяли 
продовжувати навчання, у дев’ять років почав 
навчатися в коледжі Бонанфан (Bons-Enfants – 
«виховані діти») у Реймсі. Жан однаково захоп-
лювався як навчанням, так служінням абату, 
який з інтересом слідкував за його здобутками. 
Саме цей останній − канонік капітулу церкви 
Сен-Ремі (Saint-Rémi) Клемент Буше (Clément 
Boucher), у якого служив Жан Мабійон, допоміг 
йому вступити до семінарії діоцезії у 1650 р. 
Три роки по тому він стає ченцем абатства Сен-
Ремі і приєднується до конгрегації Святого 
Мавра. Менш, ніж у 21 рік Ж. Мабійон приймає 
обітницю. Ця еволюція в його релігійному пок-
ликанні пояснюється з одного боку, як вважа-
ють деякі автори, розчаруванням і небажанням 
йти шляхом свого дядька − священика, що жив 
серед мирян, з іншого − бажанням прислужити-
ся послушникам абатства, якими він захоплюва-
вся. Наполегливість і здібності Ж. Мабійона 
сприяли тому, що він починає викладати пос-
лушникам абатства.  

Хвороба віддаляє Ж. Мабійона від монастиря, 
від їде поправити своє здоров’я і опиняється 
спочатку в абатстві Ножан (Nogent; нині Ножан-
сюр-Марн ‒ муніципалітет за 10 км від Парижа), 
а потім в абатстві в Корбі (Corbie), де виконує 
різні функції: причетника, скарбника, економа. 
1660 р. Ж. Мабійон призначений священиком в 
Ам’єн, а через три роки, після одужання, повер-
тається в абатство Сен-Дені (Saint-Denis) в яко-
сті скарбника. Серед коштовностей абатства 
зберігалися важливі документи на його права і 
привілеї. В якості скарбника Ж. Мабійон набув 
досвіду роботи з документами.  

Ж. Мабійон багато подорожував з метою ви-
явлення та копіювання стародавниіх актів, що 
зберігалися в абатствах Європи. Під час своїх 
подорожей у Швейцарію, Німеччину, Італію він 
цікавився історією, а також історією літургії. 
Останній він присвятив свою працю «De liturgia 
gallicana». 

На той час бенедиктинські монастирі були 
найстарішими монастирями в Європі. У ХVІІ ст. 
бенедиктинські монастирі Франції, які являли 
собою невичерпну скарбницю джерел з історії 
середньовіччя4, розпочинають виключну за сво-
їми масштабами роботу зі збирання та видання 
історичних документів (грамот, у тому числі да-
рчих, записів різних купчих) з історії ордену. 
Оригінальні документи та списки з них у вели-
кій кількості зберігалися в монастирських архі-
вах та бібліотеках. Особи духовного звання ста-
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ли займатися історичною наукою виключно з 
метою зміцнення свого ордену. Вивчаючи дже-
рела, що залучалися до обігу, бенедиктинці спо-
чатку вдавалися до примітивних методів їх кри-
тики. На їх думку все, що репрезентовано в 
найдавніших та оригінальних документах, від-
повідає історичній істині. Тому критика джерел 
була чисто формальною: факти співставлялися з 
різних документів. Якщо були розходження між 
фактами у часі й місці історичних подій, то 
з’ясовувалося питання яка версія була більш ві-
рогідною. На цьому критика закінчувалася. 

1672 р. Ж. Мабійон здійснив свою наукову 
експедицію до Фландрії − важливого регіону іс-
торії та християнської літургії. 1675 р. виходить 
перший том його праці «Analecta Vetera»*. Збір-
ник  містив тексти кількох авторських студій 
(наприклад, коментар до послань Святого Пав-
ла − Commentaire des Epîtres de S. Paul) і розпо-
відей про мандрівки Європою5. Четвертий том 
«Analecta Vetera» починається з його подорожей 
до Німеччини. Він опублікував багато докумен-
тів, які зібрав у бібліотеках: акти мучеників – 
«Martyrs», які постраждали за сповідування сво-
єї віри, двадцять шість листів знаменитого анг-
лосаксонського ченця, ученого і педагога, діяча 
каролінгського відродження, засновника писем-
ної школи у Турі Алкуїна, збірник стародавніх 
Анжуйських формул (Recueil d’anciennes 
formules d’Anjou) − збірник зразків-шаблонів 
офіційних актів, що склалися в юридичній прак-
тиці, який передував формуляріям Маркульфа, 
стародавні описи кварталів Риму та кілька ціка-
вих поезій. 1680 р. Ж. Мабійон  повертається до 
Лотарингії, щоб вивчати архіви для його праці 
про дипломатику. Освіта Ж. Мабійона, його зді-
бності та наполегливість у практичній роботі зі 
зберігання документів (як монастирського скар-
бника та бібліотекаря), у виявленні, збиранні та 
вивченні документальних пам’яток, широке спі-

 
* Від грецького αναλεκτα, пізніше латинського ana-

lecta − збирати, об’єднувати, синонім поняття антологія, 
хрестоматія, зібрання вибраних текстів. 

 Алкуїн (Alcuin, 735−804) − активізував писців на 
створення каролінгського мінускула − різновиду серед-
ньовічного письма, яким послуговувалися до початку 
ХІІІ ст. при написанні книжок, християнських текстів, 
навчальних посібників; пізніше цей шрифт розвився у 
готичний. 

 Le formulaire de Marculf (Formulae Marculfi) ‒ 
збірник меровінгських юридичних актів, створених у 
другій половині VІІ ‒ на початку VІІІ ст. монахом на 
імʼя Марселен (Marcellin) чи у даному контексті Мар-
кульф (Marculf). 

лкування з відомими вченим, відстоювання сво-
їх поглядів у полеміці щодо методів роботи з іс-
торичними джерелами, вивели бенедиктинсько-
го монаха на рівень узагальнення практичного 
досвіду, теоретизувань та формування уявлень 
про методи наукової критики документів. 

Жан Мабійон і Жан-Люк д’Ашері:  
вклад в археографічну практику 

У 1664 р. маврист Жан-Люк д’Ашері 
(Dom**** Jean-Luc d’Achery, 1609−1685) запро-
понував Ж. Мабійону місце бібліотекаря в абат-
стві Сен-Жермен-де-Пре, де Мабійон проведе 
залишок свого життя між молитвами і наукови-
ми студіями6. Абатство Сен-Жермен було міс-
цем зосередження монахів, які тяжіли до наук. 
Відомий факт переведення із Реймського абатс-
тва до Сен-Жермен-де Пре Едмона Мартена 
(Edmond Martène, 1654−1739 рр.) − автора праці, 
присвяченої історії Бенедиктинського ордену і 
трактуванню його правил і настанов 
«Commentarius in regulam S.P. Benedicti litteralis, 
moralis, historicus ex variis antiquorum scriptorum 
commentationibus, actis sanctorum, monasticis 
ritibus aliisque monumentis cum editis tum 
manuscriptis concinnatus». 

Ж. Мабійон став одним із подвижників неве-
ликого вченого гуртка, організованого Ж.-Л. 
д’Ашері в Сен-Жерменському монастирі 7 . До 
роботи гуртка долучалися відомі вчені-ерудити 
ХVІІ ст., які мали енциклопедичні знання, зок-
рема, видавець, історіограф, бібліотекар, юрист 
Етьєн Балюз (Étienne Baluze, 1630−1718 рр.); 
знавець східних мов та автор так званої «Східної 
Бібліотеки або універсального словника, що мі-
стив знання про народи Сходу» («Bibliothèque 
orientale, ou Dictionnaire universel contenant tout 
ce qui regarde la connoissance des peuples de 
l’Orient») Бартоломей д’Ербело (Barthélemy 
d’Herbelot, 1625−1695 рр.); впливовий політич-
ний діяч, педагог, проповідник, єпископ Жак-
Бенінь Боссюе (Jacques-Bénigne Bossuet, 
1627−1704 рр.);  лінгвіст, історик (автор праць з 
історії Візантії та Франції), видавець історичних 
документів, автор відомих середньовічних 
словників латинської («Glossarium mediæ et 
infimæ latinitatis») та грецької («Glossarium 
mediæ et infimæ græcitatis») мов Шарль Дюканж 
(Charles du Fresne, sieur Du Cange, 
1610−1688 рр.); теолог, професор грецької сло-
весності в Коллеж де Франс (Collège de France), 

 
**** Dom − почесний титул ченців. 
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видавець каталога грецьких рукописів Королів-
ської бібліотеки Жан-Батіст Котельє (Jean-
Baptiste Cotelier, 1629−1686 рр.) та ін.8. 

В цей час мавристи започаткували видання 
праць Отців церкви і Жану Мабійону доручили 
видати праці французького монаха, політичного 
діяча, реформатора релігійного життя святого 
Бернара Клервоського (Saint Bernard de 
Clairvaux, 1090−1153 рр.). Цю роботу розпочав 
бенедиктинець Клод Шантелу (Dom Claude 
Chantelou), але вона була перервана його перед-
часною смертю у листопаді 1664 р. Шість томів 
у дев’яти книгах «Sancti Bernardi Abbatis Primi 
Clarevallensis, Et Ecclesiae Doctoris, Opera 
Omnia (Œuvres de saint Bernard)» побачили світ 
1667 р. Публікація була презентована Папі Рим-
ському Александру VІІ (Alexander VII, 
1599−1667 рр.). 

Рік по тому, Ж. Мабійон у співпраці з Ж.-Л. 
д’Ашері та Тьєрі Рюінаром (Dom Thierry Ruinart, 
1657−1709 рр.) приступив до видання «Житій 
святих Ордену святого Бенедикта». Перші «Жи-
тія…» видавалися з 1668 р. до 1672 р., в останні 
роки життя колишнього польського короля Яна 
ІІ Казиміра Ваза (Jan Kazimierz Waza/ Jean II 
Casimir Vasa) − коммендатарного абата Сен-
Жермен-де-Пре. Відомо, що позиція ех-короля 
мала невеликий вплив на реальне функціону-
вання абатства, бо керували життям останнього 
настоятель (пріор) монастиря Ігнатій Філібер 
(Dom Ignatius Philibert) та хранитель скарбниці і 
бібліотеки Ж.-Л. д’Ашері. 

«Житія…», як і пізніше видані Аннали орде-
ну святого Бенедикта (1703 р.) Ж. Мабійона 
презентують ретельно підготовлену публікацію 
джерел з історії Ордену святого Бенедикта з ко-
ментарями і примітками. Ж. Мабійон, готуючи 
джерела до видання перевіряв їх оригінальність 
і відновлював первинний текст. Зникнення чис-
ленних документів під час Великої французької 
революції і неспокійних наступних століть, на-
дають публікаціям виключного значення. 

З початку роботи над виданням вчений-
ерудит запропонував критичні методи роботи з 
документами. Праця над виданнями «Житій 
святих» продовжувалася протягом трьох деся-
тиліть. Було опубліковано дев’ять томів, кожен 
том включав матеріали одного сторіччя, почи-
наючи із заснування Ордену до VІ ст. Крім ве-
ликої кількості нового матеріалу − біографій 
церковних, літературних та вчених діячів, що 
належали до ордену Святого Бенедикта, у ви-
данні багато було досліджень про церковний та 

чернечий середньовічний побут, різні питання 
історичної критики, хронології та генеалогії, 
про родовід Меровінгів (Mérovingiens) − першої 
династії франкських королів в історії Франції. 
Публікація перших томів викликала значний ін-
терес і численні полеміки. Останні, поєднуючи 
памфлети та відповіді, звинувачували 
Ж. Мабійона в тому, що він, працюючи над ко-
лекціями рукописів житій святих,  віддавав пе-
ревагу науково виваженим підходам, а не набо-
жності. 

Найактивнішу участь у полеміці взяли два 
монахи-бенедиктинці Філіп Бастід (Dom 
Philippe Bastide) та Жозеф Меж (Dom Joseph 
Mѐge). Полеміка велася майже десятиліття і 
стосувалася тόму, документи якого хронологіч-
но охоплювали четверте сторіччя існування бе-
недиктинського ордену. Обидва монахи опроте-
стували звинувачення щодо висловлювань тра-
диційно пов’язаних з історією Ордену кількох 
святих. Після верифікації Жаном Мабійоном 
наявних документальних джерел, спростувалася 
належність останніх до бенедиктинського орде-
ну. Ф. Бастід і Ж. Меж критикували небезпід-
ставні докази, що пояснювали послаблення Ор-
дену та обґрунтовували необхідність реформ. 
Монахи  вимагали відмовитися від показань 
Ж. Мабійона під забороною писати і видавати 
праці. Щоб припинити протиріччя, священики 
конгрегації звернулися з останнім проханням до 
противників Ж. Мабійона та до нього самого з 
пропозицією дати останню відповідь на заува-
ження до передмови, написаної до тόму, що 
включав документи четвертого сторіччя в істо-
рії бенедиктинців («Réponse aux remarques que 
le R.P. Bastide a faites sur la préface du quatriѐme 
siѐcle bénédictin») та підтримати разом видатних 
пріорів конгрегації. 

Серед інструментів захисту, вироблених в 
ході цієї дискусії та протистояння була й праця 
Ж. Мабійона, що мала назву «Короткі роздуми 
про кілька правил історії» («Brѐves réflexions sur 
quelques Rѐgles de l’histoire»). Праця, на жаль, 
не публікувалася і до цього часу залишається в 
рукопису («Папери Мабійона», що зберігаються 
серед французьких манускриптів Національної 
бібліотеки Франції – «старий фонд Сен-
Жермен»). Як бачимо, автор виходить за рамки 
місії, відведеної конгрегацією, і вступає в об-
ласть епістемології  історії. 

Пізніше методика критики джерел 
Ж. Мабійона народжувалася у полеміці з болла-
ндистами. Крім Ж. Мабійона конгрегація свято-
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го Мавра дала й інших збирачів і видавців істо-
ричних документів та ерудитських робіт такого 
типу. Із них треба відзначити велику працю із 
16-ти томів, що стала виходити з початку ХVІІІ 
ст., «Християнська Галлія» («Gallia Christiana»), 
яка містить виклад історії французької Церкви 
за окремими єпархіями. 

Залучення оригінальних документів як засо-
бу доказу, що мало місце ще у церковній поле-
міці, зміцнює свої позиції у працях вчених-
ерудитів ХVІІ ст. Археографічні видання 
Ж. Мабійона до історії бенедиктинського орде-
ну свідчили про ретельно підготовлену публіка-
цію джерел з коментарями і примітками, скру-
пульозність перевіряння їх на оригінальність, 
відновлення первісних текстів. Вивченню життя 
і праць Отців Церкви, її святих, історії Ордену 
бенедиктинців Ж. Мабійон присвятив більшу 
частину свого життя. В історичні дослідження 
він вдихнув нову динаміку, запропонувавши 
широкий контекст дослідження. Вчений ввів до 
наукового обігу документи різного характеру: 
рішення і декрети церковних соборів, листи і 
булли пап, записки Отців Церкви, молитовники і 
требники, рідкісні рукописи стародавніх єресей. 

Становлення методів наукової експертизи  
документів «Війна документів» ХVІІ ст.:  

дискусія між болландистами і мавристами 

У Західній Європі ХVІІ ст. зароджується на-
прям історіографії та джерелознавства медієвіс-
тики, що отримав назву «Ерудитської школи». Її 
засновниками були так звані церковні ерудити, 
діяльність яких зосереджувалася в чернечих на-
укових товариствах. Головними із них були бе-
недиктинська Конгрегація святого Мавра (так 
звані «мавристи»), та єзуїтські товариства в Па-
рижі та Антверпені (так звані «болландисти»).  

Видатними представниками мавристів були 
Ж. Мабійон, а також бенедектинський чернець, 
бібліотекар абатства Сен-Жермен-де-Пре, відо-
мий своєю обізнаністю з документами францу-
зької історії, що зберігалися в монастирських 
скрипторіях і багато з яких він сам видав (бага-
тотомне видання колекції документів «Rerum 
gallicarum et francicarum Scriptores») − Мартін 
Буке (Martin Bouquet, 1685−1754 рр.). Пізніше, у 
ХVІІІ ст. серед мавристів здобув славу францу-
зький філолог та історик, який заклав основи 
грецької палеографії як науки, дослідив історію 
грецького письма з найдавніших часів до падін-
ня Візантійської імперії, на основі аналізу гре-
цьких рукописів із бібліотек Франції та Італії, 

започаткував вивчення грецьких рукописних 
книг та дипломів, запропонував принципи їх до-
слідження, уклав перший показник відомих на 
той час рукописних колекцій − Бернар де Мон-
фокон (Bernard de Montfaucon, 1655−1741 рр.)9. 

До найвідоміших болландистів належать 
бельгійський єзуїт, агіограф і засновник Това-
риства болландистів (Société des bollandistes) 
Жан Болланд (Jean Bolland, 1596−1665 рр.), а 
також агіограф, який працював над «Житіями 
святих» («Acta Sanctorum»), один із родоначаль-
ників критики документів − Даніель ван Папе-
брок/Папеброх (Daniel van 
Papenbroeck/Papebroch, 1628−1714 рр.)10. У колі 
болландистів саме Д. ван Папеброк заслуговує, 
як вказував М. Блок, «місце в першому ряду се-
ред основоположників критики в історіографії, 
хоч і помилявся у питаннях критики хартій»11. 
Залучення до наукового обігу документів як пе-
реконливих доказів у вирішенні спірних питань 
(зазіхання на права різних страт світської і цер-
ковної влади) показало, що стародавні акти ви-
являлися як автентичними, так і підробними. 
Саме через ці, як їх тоді називали, «дипломати-
чні війни» («bella diplomatica») розгорівся інте-
рес до актів та назріла потреба їх критичного 
вивчення12. 

Представники католицької церкви у ХVІІ ст. 
почали широко вивчати і публікувати історичні 
документи. Дослідження і запровадження до 
наукового обігу джерел було обумовлено цер-
ковною ситуацією: в той час активно велася по-
леміка між католиками і протестантами, а також 
між різними течіями у самій католицькій Церк-
ві 13 . Це викликало необхідність звернення до 
документів, посилання на точну інформацію, 
зафіксовану в документах. У полеміці намага-
лися довести своїм опонентам, що для доказу 
своїх поглядів вони (опоненти) користувалися 
підробними або пізнішими за часом документа-
ми. Джерела для такого роду полеміки, для від-
стоювання істини католицької віри і повинні 
були зібрати ченці-ерудити. 

Проект публікації всіх існуючих на той час 
оригінальних рукописів житій святих та 
пов’язаних з ними легенд з анотаціями і покаж-
чиками був запропонований антверпенським 
єзуїтом та ученим-ерудитом Г. Росвейде 
(Н. Rosweyde, 1569−1629 рр.). Саме він розпо-
чав пошук рукописів житій святих переважно в 
монастирях Бельгії та на півночі Франції. 
Г. Росвейде були видані «Календар святих, ру-
кописи житій яких зберігаються в бельгійських 



 

V. Персоналії 

180 

бібліотеках» («Fasti sanctorum quorum Vitae in 
Belgicis bibliothecis manuscriptae», 1607 р.) та 
«Житія отців-пустинників» («Vitae Patrum», 
1615 р.)  

Публікація «Acta Sanctorum» розпочалася з 
1643 р. уже після смерті Г. Росвейде 
Ж. Болландом, який змінив не тільки план, а й 
методи роботи над джерелами. Агіографічний 
матеріал організований за календарним прин-
ципом: житія розміщувалися за порядком днів 
пам’яті відповідних святих. Публікації житія 
передував історичний коментар стосовно як са-
мого святого (традиції вшанування святого, збе-
рігання і перенесення мощей), так і критичного 
аналізу тексту (встановлення авторства тексту, 
історія його перекладів і т. п.). Кожний том міс-
тив кілька індексів (покажчиків): алфавітний і 
хронологічний переліки святих та згаданих у 
рукописах імен і географічних назв. Ж. Болланд 
ініціював листування з багатьма європейськими 
вченими-ерудитами і за власні кошти організу-
вав пошук документів в монастирських бібліо-
теках Бельгії, Франції, Англії. 

Крім власне житій святих болландистами бу-
ли видані невеликі монографії, присвячені ок-
ремим житіям святих, історичним подіям чи іс-
торії єпархій, а також питанням дипломатики, 
наприклад, «De episcopatu traiectensi» (1653 р.) 
та «De tribus Dagobertis» (1656 р.). «Acta 
Sanctorum» завоювали репутацію солідного ви-
дання, яке за висловлюванням Папи Римського 
Александра VІІ «зробило багато честі» католи-
цькій науці. Церковні ерудити намагалися свої-
ми історичними працями зміцнити авторитет 
католицької церкви, захистити ідеї Контррефо-
рмації аргументами середньовічних документів, 
які раніше не оприлюднювалися і пошуками та 
публікацією яких займалися болландисти. Папа 
Римський звертався до Ж. Болланда з вітальним 
листом, де вказував про важливість для Церкви 
подібного видання і запрошував Ж. Болланда 
працювати з архівами Ватиканської бібліотеки. 
Ж. Болланду належала ініціатива публікації 
ювілейного тому до 100-річчя ордену єзуїтів, 
виданого в Антверпені 1640 р. («Imago primi 
saeculu Societatis Jesu»). Пізніше послідовники 
Ж. Болланда виявляли документи до історії єзу-
їтів в бібліотеках Австрії, Німеччини, Угорщи-
ни, Франції, Чехії. Вчені-ерудити запровадили 
до наукового обігу велику кількість нових дже-
рел не лише з історії церкви, а й з багатьох пи-
тань історії середньовіччя, особливо з історії 
Франції, Візантії. 

Даніель ван Папеброк брав участь у агіогра-
фічному виданні, над яким працювали боллан-
дисти. Працюючи над виданням, ерудитам до-
водилося приділяти належну увагу критиці 
джерел, взагалі джерелознавству, грецькій та 
латинській палеографії, хронології, дипломатиці. 
Близько 1675 р. Д. ван Папеброк публікує пра-
цю «Античні пропілеї» («Propylaeum 
antiquarium»), в якій він подає методологію 
критики, що дозволяла відрізняти автентичні і 
підробні документи. Йшлося про розмежування 
підробок та оригінальних старих пергаментів 
(discernement du faux et du vrai dans les vieux 
parchemins). Деякі судження Д. ван Папеброка 
були надмірно критичними і отримали назву гі-
перкритицизм (hypercriticisme). Однак, критич-
ний метод аналізу стародавніх документів мав 
виняткове значення при вивченні та публікації 
історичних джерел. 

Скептичне ставлення до текстів житій і їх 
критичний аналіз викликали гостру полеміку 
Д. Папеброка з представниками ордену кармелі-
тів, які відстоювали легенду про заснування ор-
дену пророком Іллею. Інквізиція Риму та Іспанії 
звинуватили Д. Паперброка в єресі і «Acta 
sanctorum» були внесені в Індекс заборонених 
книг. Д. Папеброк систематично ставив під 
сумнів автентичність (оригінальність) королів-
ських хартій меровінгської епохи, що зберігали-
ся в абатстві Сен-Дені (l’abbaye de Saint-Denis). 
Меровінгську епоху Ж. Мабійон називав «золо-
тим віком агіографії». Результатом критики 
Д. Папеброка стала племіка з Ж. Мабійоном. 
Відповіддю вченого-мавриста став трактат «De 
re diplomatica», де пропонувалася методологія, 
що може застосовуватися при атрибуції доку-
ментів. Так були закладені основи науки про 
офіційні документи − дипломатики. 

Інтерес до допоміжних історичних дисциплін, 
до збирання, критики та публікації документів 
поширився і серед світських вчених, які працю-
вали поза конгрегаціями. До «світських еруди-
тів» ХVІІ ст. належить згадуваний вище фран-
цузький історик і юрист, професор канонічного 
права в Сорбонні, джерелознавець, відомий сво-
їми критичними виданнями історичних докуме-
нтів, особливо з історії католицької церкви і ка-
нонічного права, видавець «Капітуляріїв франк-
ських королів» («Regum francorum capitularia», 
2 vol., 1677 р.) Е. Балюз. Видання капітуляріїв 
потребувало значної роботи з їх критичного ві-
дбору, з’ясування видової належності докумен-
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тів до капітуляріїв (законів та розпоряджень 
франкських королів).  

Принципи наукового дослідження були на-
працьовані протягом ХVІІ ст., а особливо у дру-
гій його половині. Справжній прогрес у науці 
почався тоді, коли сумнів, за влучним вислов-
люванням французького просвітителя, філософа 
Костянтина Франсуа Вольнея (Volney), став 
«випробувальним», іншими словами, коли були 
напрацьовані об’єктивні правила, які дозволяли 
відокремити правду від вигадки. Єзуїт 
Д. Папеброх, якому читання «житій святих» на-
віяло величезну недовіру до всієї спадщини 
раннього Середньовіччя, вважав всі меровінгсь-
кі дипломи, що зберігалися в монастирях, під-
робними. 

Ж. Мабійон стверджував, що, без сумніву, 
були дипломи повністю сфабрикованими, підп-
равленими чи навіть інтерпольованими (з пізні-
шими вставками, доповненнями). Але існували 
й дипломи оригінальні, і їх можна було відріз-
нити. Ось чому ХVІІ ст. можна вважати пере-
ломним в науці: виникла критика архівних до-
кументів. Пробудження інтересу до актів, що 
спостерігалося у Європі у ХVІІ ст., було викли-
кано суперечками навколо прав, привілеїв на 
володіння та титули. Вирішувати ці питання 
можна було лише за умови залучення стародав-
ніх актів як переконливих доказів. Але серед 
них виявилися як автентичні, так і підробні. Са-
ме через «дипломатичні війни» розгорівся інте-
рес до актів та виникла потреба їх критичного 
вивчення. 

Жан Мабійон і методи наукової  
критики документів 

Праця Ж. Мабійона «De re diplomatica» впер-
ше ввела поняття «дипломатика», що стала по-
тужною спеціальною історичною дисципліною з 
вивчення офіційних актів. Під дипломатикою 
вчений-ерудит розумів вчення про історичні акти, 
про ознаки, за якими визначалася ступінь досто-
вірності всяких документів, про способи вияв-
лення підробок в них, про стародавні матеріали 
для письма і види останнього, про види докумен-
тів, про канцелярські традиції у створенні доку-
ментів, про написи, монограми, печатки. 

Критика історичних джерел завжди була ми-
стецтвом. І все ж це мистецтво було раціональ-
ним, бо базувалося на методичному здійсненні 
кількох важливих розумових операцій. Кожне 
встановлення дати документа, кожна перевірка 
та інтерпретація цього історичного джерела мо-

жливі лише при включенні його в хронологіч-
ний ряд або синхронний комплекс. У кожній 
критиці лежить порівняння. Ж. Мабійон, розро-
бляючи дипломатику, співставляв меровінгські 
дипломи між собою або з текстами інших епох 
чи документами іншого характеру. Нагадаємо, 
що й екзегетика як розділ богослов’я, в якому 
викладалися та тлумачилися біблійні тексти, та-
кож народилася при зіставленні євангельських 
оповідей. Результати порівняння можуть бути 
неоднорідними. Порівняння веде до встанов-
лення подібності чи відмінності. У деяких випа-
дках співпадіння одного свідчення зі свідченням 
близьким за часом може привести до прямо 
протилежних висновків. 

Але уже тоді Ж. Мабійон визнавав, що кри-
тика грамот не може забезпечити «метафізичну» 
впевненість, що не можна підміняти поняття 
ймовірності та очевидності. Обмежуючи свою 
долю впевненості, зважуючи ймовірне і неймо-
вірне, історична критика відрізняється від біль-
шості інших наук. Ж. Мабійон розробив мето-
дику визначення оригінальності документів, ви-
значив ознаки датування і локалізації рукопису. 

Передмова до «De re diplomatica», написана 
Ж. Мабійоном є ознакою об’єктивності і стри-
маності, які він демонструє: «Дві обставини 
сприяли написанню цієї праці: з одного боку − 
користь цієї нової науки, з іншого − необхід-
ність захищатися [...] Спростовуючи закиди, які 
нам зробили сердиті опоненти, ми намагалися 
не лише йти далі реплік, а сказати всю правду 
[...]. Якщо читач пригадує, що важче захищати-
ся, ніж звинувачувати, а більш сильним аргуме-
нтом є те, що набагато легше причиняти рани, 
чим їх загоювати»14. Листовно Д ван Папеброк 
відповів (і це робить честь автору листа): «Му-
шу вам зізнатися, що для мене більша сатисфа-
кція мати працю на цю тему, ніж вам давати 
привід писати твір настільки досконалий»15. 

У першій книзі «De re diplomatica» автор 
знайомить зі стародавніми документами, акцен-
туючи увагу на матеріалах письма та почерку 
(l’écriture) дипломів та грамот. Другу книгу 
Ж. Мабійон присвячує жанрам документів, під-
писам, печаткам і датуванню писемних 
пам’яток. У третій книзі він характеризує пош-
кодження багатьох стародавніх дипломів та від-
кидає правила, за якими вчений-єзуїт Д. ван Па-
пеброк пропонує розрізняти стародавні докуме-
нти оригінальні чи сумнівні. У четвертій книзі 
згадуються володіння франкських королів 
(francorum regum palatiis, villisque regiis), що фі-
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гурують у дипломах і за якими можна датувати 
документи.  

П’ята книга презентує 60 гравірованих на мі-
ді таблиць з різними стародавніми почерками. 
Таблиці класифіковані у такому порядку: перша 
група містить зразки найдавнішого римського 
письма як «уставного» («romaines capitales») так 
і скоропису («cursives») з абеткою до кожного; 
друга − презентує письмо галльське (gallican), 
каролінгське (caroline), готичне (gotique), руніч-
не (runique − германська абетка, яка зазнала 
впливу латинської абетки але має багато відмін-
ностей), меровінгське (mérovingienne), саксон-
ське (saxone), ломбардійське (lombardique) до 
ХV ст. включно; у третю групу включені дип-
ломи французьких королів від Дагоберта І 
(Dagobert I, 604−639 рр. − король франків дина-
стії меровінгів) до Людовіка ІХ (Saint-Louis, 
1214−1270 pp. − французький король з 1226 р. із 
династії Капетингів (Capétiens)) з печатками та 
королівськими монограмами; у четвертій групі 
об’єднані папські булли (bulles de Papes) і цер-
ковні грамоти (chartes ecclésiastiques). 

В праці «De re diplomatica» вчений приділив 
увагу комплексу прийомів датування та встано-
влення оригінальності чи фальшивості докумен-
тів16 . Основний метод експертизи документів, 
запропонований Ж. Мабійоном − метод форму-
лярного аналізу. В кожній канцелярії, у кожно-
му регіоні у певний історичний час існували 
традиції укладання документів. Науковими за-
слугами Ж. Мабійона є визначення загальних та 
особливих клаузул середньовічних документів, 
послідовність їх поєднання, встановлення типів 
формулярів, кожен з яких пов’язаний з місцем і 
часом створення17, та визначення оригінальності 
документів за особливостями формуляра, які 
вживалися в тій чи іншій канцелярії певного часу. 

Крім формулярного аналізу Ж. Мабійон зве-
рнув увагу на особливості стародавнього латин-
ського письма. В різних країнах, окремих регіо-
нах в різний час формувалися і побутували різні 
типи латинського письма. Саме Ж. Мабійоном 
була створена теорія «національних типів» ла-
тинського письма, яка стала важливим інстру-
ментом в практиці експертів. За характером па-
леографічних текстів можна визначити час і мі-
сце створення документів. Таким чином, бене-
диктинець впритул наблизився до палеографії − 
допоміжної історичної дисципліни, яка дозво-
ляла йому групувати документи за їх хронологі-
єю і географічною належністю, базуючись на 
надійних історичних даних. Особливо важливі у 

творі Ж. Мабійона зразки стародавнього письма, 
репрезентованих у 58 гравірованих таблицях, а 
також зібрання документів від другої половини 
V ст. до кінця ХІІ ст. Школа Хартій в Парижі до 
цього часу користується цим твором вченого. 

Послідовники Ж. Мабійона в галузі спеціа-
льних історичних дисциплін мавристи Рене 
Проспер Тассен (René Prosper Tassin, 
1697−1777 рр. ) та Шарль-Франсуа Тустен 
(Charles-François Toustain, 1700−1754 рр.), авто-
ри «Нового трактату про дипломатику» 
(«Nouveau traité de diplomatique», 6 vol., 
1750−1765), в якому розвинули його ідеї, зазна-
чали, що «система Мабійона правдива, і кожний, 
хто захоче пройти іншим шляхом, відмінним від 
того, що проклав учений, може  зійти з прави-
льного шляху і кожний, хто захоче будувати на-
уку на інших фундаментах, будуватиме її на пі-
ску»18. Формулярний та палеографічний аналіз 
текстів документів вчений-ерудит радив допов-
нити ще одним методом − враховувати відпові-
дність вживання титулів, зазначених у докумен-
тах. Саме він акцентував увагу на наявності в 
текстах документів форм титулатури або стере-
отипних формул ввічливості. 

Однак, не зважаючи на строгі підходи 
Ж. Мабійона в атрибуції документів і його пра-
гнення до істини, він допускав, як вважають до-
слідники, й помилки. Це стосується, зокрема, 
контроверсу щодо автора анонімного християн-
ського твору кінця ХІV ст. чи початку ХV ст. 
«Наслідування Христа» («De imitatione Christi»). 
Питання авторства і до сьогодні залишається 
спірним. «Наслідування Христа» вперше видані 
у перекладі французькою мовою в середині 
ХVІІ ст. (L’Imitation de Jésus-Christ, traduite et 
paraphrasée en vers français, par P. Corneille à 
Paris, chez Robert II Ballard, en 1656) і мали по-
над два мільйони примірників (до кінця 
ХVІІІ ст. ця книга найчастіше друкувалася після 
Біблії). Більшість дослідників автором «Наслі-
дування Христа» вважали монаха ордену Авгу-
стинів Тому Кемпійського (Thomas von Kempen, 
1380−1471 рр.). Ж. Мабійон, навпаки, посилаю-
чись на рукопис, відстоював позицію більш 
раннього часу написання рукопису, що переду-
вав зазначеному автору, хоч дату рукопису йо-
му важко було верифікувати. 

Інша експертиза, за яку Ж. Мабійон був під-
даний критиці, стосувалася участі у вивченні 
генеалогічних документів дому Овернь (d’Auver-
gne). Питання було непростим, бо стосувалося 
кардинала Еммануеля Теодоза де ля Тур 
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д’Овернь (Emmanuel Théodose de La Tour 
d’Auvergne, 1643−1715 рр.), який посварився з 
королем Людовиком ХІV. Справа родинних 
зв’язків мала політичну важливість. Отже, «De 
re diplomatica» стала важливим етапом у напра-
цюванні методів історичного аналізу документів, 
що можуть служити чи не служити доказом. 
Вчений подав правила, які дозволяють встано-
вити дату, походження, природу і автентичність 
писемних документів, як хартій, та і документів 
неофіційного характеру; він пропонує дослі-
джувати почерк документів, ідентифікувати ін-
ституції, що їх створювали, вивчати історію 
поширення документів, цікавитися матеріаль-
ною основою документів (папір, пергамент, па-
пірус), підписами, печатками, що скріплювали 
документи. Методологічні засади, напрацьовані 
Ж. Мабійоном, широко використовувалися в 
наукових історичних дослідженнях, що спира-
лися на писемні джерела. Ці методи викладали-
ся у французькій Школі хартій, з часу її засну-
вання і стимулювали учнів критично розмірко-
вувати стосовно трактування історичних фактів, 
в основі вивчення яких були документи. Вчений 
став засновником нової науки про акти, яка назва-
на на честь його основної праці, дипломатикою. 

Життя після «De re diplomatica»:  
наукові інтереси Ж. Мабійона  

останніх років життя 

Після виходу «De re diplomatica» талант вче-
ного став відомий при дворі французького ко-
роля, коли реймський архієпископ Ле Тельє 
(Le Tellier) представив його Людовіку ХІV як 
«найбільш вченого монаха королівства» («le 
religieux le plus savant du royaume»), і до того, 
наголосив Ж.-Б. Боссюе, «Додайте, Мсьє, він – 
найскромніший» («le plus humble»). Ж. Мабійон 
отримав від найвпливовішого міністра францу-
зького короля, який контролював фінанси краї-
ни, Ж.-Б. Кольбера (Jean-Baptiste Colbert, 
1619−1683 рр.) пенсію у 2000 ліврів. Ж. Мабі-
йон запропонував передати ці кошти на рахунок 
свого наукового товариства. Разом з тим, він по-
годжується здійснити ряд місій на службу дер-
жаві. З 1682 р. його місце в бібліотеці монасти-
ря Сен-Жермен займає Тьєрі Рюінар − виходець 
із знатного роду, що мав папські грамоти (булли) 
і батьківщиною якого була Шампань (як і роди-
ни Мабійонів). 

Ж. Мабійон покинув Париж наприкінці чер-
вня 1683 р. і в супроводі Мішеля Жермена 
(Michel Germain), який довгий час був відданим 

компаньйоном у його мандрівках, виїхав до 
Бургундії19. Там йому доручили знайти все те, 
що служитиме славі Франції, особливо докуме-
нти, важливі для королівського дому. Він пере-
бував протягом п’яти днів у абатстві Клюні 
(Cluny) і, не забуваючи про наказ міністра, ціка-
вився також релігійними установами та їх фун-
кціонуванням. Мандрівка мала широку геогра-
фію: Франш-Конте, Ельзас, Баварія, Тіроль, 
Швейцарія. Він дістався Мюнхена та Зальцбурга, 
резиденції у Відні, але далі подорожувати він не 
міг: австро-турецька війна 1683−1699 рр. завади-
ла його перебуванню в Австрії, про яке Ж. Мабі-
йон мріяв. Результати своїх наукових пошуків за 
кордоном Ж. Мабійон оприлюднив у «Щоденни-
ку / Журналі подорожі» («Journal de Voyage»). 

1685 р. під час перебування Ж. Мабійона в 
Італії (Флоренція, Неаполь, Падуя, Равенна, 
Рим), реймський архієпископ Шарль Моріс Лє 
Тельє-Лувуа (Charles Maurice Le Tellier-Louvois, 
1642−1710 рр.) доручив йому придбати книги і 
манускрипти для Королівської бібліотеки 
(Bibliothѐque Royale). Ж. Мабійоном, який від-
відував найважливіші архіви хартій (chartriers) і 
бібліотеки, було куплено та передано до Коро-
лівської бібліотеки близько 5000 рідкісних книг. 
Того ж, 1685 р. він опублікував працю латинсь-
кою мовою «Три книги про галльську літургію» 
(«De liturgia gallicana libri III»). Ця праця про 
літургійні обряди, що здійснювалися в Галлії 
(римська назва історичної частини Європи) пе-
ред 1000 роком, базувалася на великій кількості 
документів. 

Біографи Ж. Мабійона відмічали великі тру-
днощі, які стояли на шляху його евристичної 
роботи. Актовий матеріал був розпорошений у 
численних на той час монастирях. Пошуки архі-
вних документів супроводжувалися безсистем-
ним їх виданням у великій кількості. Саме тому 
Ж. Мабійону приписують думку про необхід-
ність видання каталогу опублікованих актів, які 
б спрощували їх пошуки в архівних сховищах20. 

Після повернення із-за кордону у 
Ж. Мабійона почалися протиріччя з абатом цис-
терціанського абатсва Ла-Трапп* Арман-Жаном 
ле Бутільє де Рансе (Armand-Jean Le Bouthillier 
de Rancé, 1626−1700 рр.). Для останнього не-
прийнятним було те, що монахи могли присвя-
чувати себе виключно інтелектуальним занят-

 
* Абатство у Нижній Нормандії, що було центром 

реформи цистерціанського ордену, в результаті якої в 
1663 р. виникла гілка цистерціанців, що отримала від 
імені абатства назву траппісти. 
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тям21. Де Рансе, який став абатом Ла-Траппа у 
1662 р., відстоював жорсткі правила і сувору дис-
ципліну в монастирях, яких мали дотримуватися 
монахи. Відомо, що монастирі траппістів вирізня-
лися суворим аскетизмом, строгою дисципліною і 
дотриманням правил святого Бенедикта. 

Ідеї абата були викладені у трактаті «Про 
святість і завдання чернецького життя» («De la 
sainteté et des devoirs de la vie monastique», Paris, 
1683). З Де Рансе не погоджувалися картезіанці 
та мавристи. Відповіддю Ж. Мабійона був 
«Трактат про чернецькі/монастирські заняття» 
(«Traité des etudes monastiques», 1691 р.), який 
на початку ХVІІІ ст. був перекладений лати-
ною – «Tractatus de Studiis Monasticis»). Трактат 
став своєрідною методологією курсу богослов’я, 
в якому вчений відстоював права і обов’язки 
монахів займатися не лише вивченням Святого 
Письма і праць Отців церкви, а й можливостями 
займатися всякого роду науковою діяльністю. 
Наступного 1692 р. з’явилися «Роздуми» 
Ж. Мабійона на відповідь Де Рансе – «Réflexions 
sur la réponse de M. De l’Abbé de la Trappe». 
Дискусія щодо можливостей монахів займатися 
науковими студіями була призупинена, завдячую-
чи втручанню кардинала Камю (Camus). 

Полеміка припинилася і Ж. Мабійон з 1693 р. 
розпочав роботу над виданням «Анналів Ордену 
святого Бенедикта», перша редакція якого поба-
чила світ у 1703 р. Публікація «Анналів Ордену 
святого Бенедикта» (історія доведена до 1157 р.), 
яке по суті було продовженням житій святих 
ордену бенедиктинців, здійснювалася протягом 
1703−1739 рр. Повне видання було завершене 
1730 р. істориком і богословом, монахом-
бенедиктинцем Едмоном Мартеном (Dom 
Edmond Martène). В «Анналах…» викладена не 
тільки історія цього Ордену, а й загальна церко-
вна історія. Видання презентує життєпис не ли-
ше святих, а й всіх монахів-бенедиктинців, що 
діяли на теренах християнської цивілізації. 

Однак, в «Анналах…» вчений не уникає і 
суб’єктивних моментів: довірливо ставиться до 
розповідей про чудеса святих, не завжди розме-
жовує достовірні і недостовірні джерела, від-
творює все, про що йдеться в документах, якщо 
воно видається правдоподібним з точки зору 
хронології та географії. Але матеріал його не 
систематизований, а розміщений виключно в 
хронологічному порядку. Недостатнім є й уза-

 
 Картезіанці (картузіанці) − чернецький орден Ри-

мо-католицької церкви, заснований 1084 р. святим Бру-
но Кельнським у Шартрезьких горах поблизу Гренобля. 

гальнення джерел. У роботі давався виклад ли-
ше зовнішнього контексту існування Ордену, а 
не його внутрішньої історії та ролі в історії ка-
толицької церкви. Відомий швейцарський істо-
рик Едуард Фютер (Eduard Fueter, 1876−1928 рр.) 
називав «Аннали…» «шедевром нової ерудиції, 
де Ж. Мабійон демонструє глибоке знання дже-
рел та літератури з предмету, що досліджується, 
ґрунтовне обміркування кожної тези і особливу 
обережність у питаннях хронології» 22 . У цій 
праці, як і у попередніх, вчений-ерудит демонс-
трував самостійність у судженнях, хоч не уни-
кав полеміки, але завжди вів її у стриманому 
тоні. 

Ще один напрям критичних студій 
Ж. Мабійона пов’язаний з його численними від-
відуваннями місць позбавлення волі. Він здійс-
нив візит  до в’язниці для дітей, яку запровадив 
священник Філіппо Франсі (Filippo Franci) у 
Флоренції. 1690 р. Ж. Мабійон публікує працю 
під назвою «Роздуми про в’язниці релігійних 
орденів» («Réflexions sur les prisons des ordres 
religieux»). У «Роздумах…» він зробив важливі 
пропозиції щодо посилення правил гігієни для 
ув’язнених, відмови від абсолютної ізоляції 
бранців, визначення термінів утримання, необ-
хідність занять ручною працею, можливості 
відвідування в’язнів рідними, а також нагадував 
про «індивідуалізацію покарань». Це була одна 
із перших праць у Франції, що критикувала пе-
нітенціарну систему і змальовувала прогресив-
ну модель в’язниці23. 

З 1696 р. вчений відряджається орденом бе-
недиктинців до французьких провінцій − Лота-
рингія (Lorrain), Ельзас (Alsace), Турень (Tou-
raine), Анжу (Anjou), Шампань (Champagne), 
Нормандія (Normandie). Кожного разу, коли 
шлях пролягав недалеко від провінції Шампань, 
він відвідував своє рідне село Сен-П’єрмон в 
Арденах. 1700 р. Ж. Мабійону запропонували 
написати передмову до останнього тому крити-
чного видання вчення святого Августина, що 
публікувалося мавристами з приводу протиріч, 
які виникли між ними та янсеністами** − профе-
сора богослов’я в Лувенському університеті, ав-
тора книги про Августина, що мала значний 
вплив на політичне, культурне життя суспільст-
ва ХVІІ ст. У передмові автор прислуговується 
виправданню конгрегації святого Мавра. Праця 
викликала критику певного кола осіб, що змусило 

 
** Послідовниками вчення Корнелія Янсена 

(Cornelius Otto Jansenius, 1585−1638 рр.). 
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Ж. Мабійона тихо віддалитися у Нормандії, щоби 
згодом отримати підтримку Святого Престолу. 

1701 р., коли Королівська академія написів і 
медалей*, створена 1663 р. як товариство спеці-
алістів з історії та античності, була проголошена 
офіційною державною установою, Ж. Мабійон 
стає одним із перших її членів, призначених ко-
ролем. Академія, відповідно до статуту, мала 
опікуватися вивченням пам’яток греко-
латинської культури, документів, мов. 

1707 р. по дорозі з міста Шель (Chelles), що 
розташований неподалік від Парижа 
Ж. Мабійон захворів. Його супроводжують до 
Парижа, де він за три тижні помирає. Похова-
ний Ж. Мабійон в Сен-Жермен-де-Пре. В 
останні роки багатогранна діяльність 
Ж. Мабійона зосереджувалася на пошуках та 
придбанні рідкісних книг і документів для ко-
ролівської бібліотеки з архівів та бібліотек За-
хідної Європи, виданні фундаментальних книг з 
історії католицької церкви у Франції, участі у 
гострій полеміці щодо права монахів займатися 
науковою діяльністю. Як великий гуманіст, 
Ж. Мабійон не лишався осторонь гострих пені-
тенціарних питань і запропонував прогресивну 
модель утримання засуджених. 
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В статье проанализирована многогранная деятельность Жана Мабийона, в том числе в сфере 

изучения и внедрения в научный оборот исторических источников. Освещены вопросы формирова-
ния научных приемов работы с архивными документами, генезиса дипломатических, палеографи-
ческих исследований ученого. Раскрыт его вклад в разработку методики определения подлинности 
документов, их атрибуции; охарактеризован опыт археографической практики известного гуманиста. 

Ключевые слова: критика исторических источников, научные методы экспертизы документов, 
архивы, библиотеки, рукописные коллекции, архивная эвристика, дипломатика, приемы датировки 
документов. 

 
The article analyses Jean Mabillon’s multidimensional activities, including the study and introduction 

of historical sources to the scientific circulation. The issue of formation of scientific methods of work with 
archival documents, genesis of diplomatic, paleographic studies of a scientist are considered. His contribu-
tion to the development of a method for determining the authenticity of documents, their attribution. The 
experience of archaeographical practice of a well-known humanist is described. 

Key words: criticism of historical sources, scientific methods of documents expertise, archives, libraries, 
manuscript collections, archival heuristics, diplomatics, methods of document dating. 
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НАУКОВА СПАДЩИНА ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА АН УРСР  
П. ХРОМОВА В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НБУВ 

 
Проаналізовано склад документів особового архівного фонду відомого вченого-економіста 

П. Хромова та висвітлено основні етапи його наукового шляху. 
Ключові слова: П. Хромов, Інститут архівознавства, Інститут економіки АН УРСР, економіка, 

архівний особовий фонд. 
 
У жовтні 2017 р. виповнилося 110 років від 

дня народження члена-кореспондента АН УРСР 
Павла Олексійовича Хромова (15.10.1907–
09.04.1987) – визнаного в Україні та поза її ме-
жами вченого у галузі економіки, одного з про-
відних фахівців Інституту економіки АН УРСР. 
Його наукові здобутки відзначено званням «За-
служений діяч науки РСФСР» (1969), орденом 
Трудового Червоного Прапора (1945), орденом 
«Знак Пошани» (1975) та іншими державними 
нагородами1. 

Оскільки на сьогоднішній день в українській 
історіографії відсутній повний життєпис 
П. Хромова, цінним джерелом для актуалізації 
досліджень його біографії і наукової діяльності 
є залучення до наукового обігу комплексу до-
кументів, що став основою для формування 
особового архівного фонду науковця у Інституті 
архівознавства НБУВ (ІА НБУВ). 

Завданням дослідження є розкриття малові-
домих сторінок життя і наукової творчості П. Хро-
мова та аналіз складу його наукових праць. 

Метою даного дослідження є висвітлення іс-
торії формування фонду, основних віх діяльнос-
ті науковця та інформаційного потенціалу до-
кументів архівного фонду для досліджень з іс-
торії української та світової науки. 

Народився П. Хромов 15 жовтня 1907 р. у 
с. Ковьоріне Ковровського повіту Володимир-
ської губернії (нині – Камєшківський район Во-
лодимирської області, РФ) у родині каменяра. З 
дитинства Павло прагнув до здобуття нових 
знань і досвіду, які реалізував кропіткою важ-
кою працею, що надалі стало життєвим кредо 
вченого. У 1924 р. він закінчив школу ІІ-го сту-
пеня при прядильно-ткацькій фабриці у селищі 
Камєшкове. У 1926 р. вступив на фінансове від-
ділення промислово-економічного технікуму у 
м. Володимир. Вивчення великого циклу фун-
даментальних дисциплін дозволило йому отри-

мати у 1929 р. спеціальність економіста-
фінансиста2. 

У 1931 р. Павло Олексійович екстерном за-
кінчив Економічний інститут червоної професу-
ри (у серпні 1931 р. був об’єднаний з Інститутом 
економіки Комуністичної академії, з 1936 р. – Ін-
ститут економіки АН СРСР, м. Москва)3. 

Прагнення здобувати нові знання, проводити 
дослідження у царині економіки спонукало мо-
лодого вченого до вступу у 1931 р. на промис-
лове відділення аспірантури Інституту економі-
чних досліджень при Держплані СРСР 
(м. Москва) У 1933 р. він закінчив аспірантуру 
за спеціальністю «планування промисловості». 
У 1935 р. згідно з рішенням ВАК СРСР йому 
було присвоєно науковий ступінь кандидата 
економічних наук4. 

Тривалий час науковець віддав роботі у пла-
нуючих органах СРСР. Упродовж 1929–1930 рр. 
працював завідувачем економічної секції окруж-
ного планового відділу у м. Володимир. Важли-
вою віхою його діяльності стала робота на посаді 
старшого наукового співробітника в Інституті 
економічних досліджень при Держплані СРСР 
протягом 1933–1934 рр. У 1934–1935 рр. П. Хро-
мов обіймав посаду завідувача промислового 
відділу обласної планової комісії у м. Іваново-
Вознесенськ. З 1935 р. до червня 1936 р. він ке-
рував відділом економіки промисловості Інсти-
туту промислово-економічних досліджень На-
родного комісаріату важкої промисловості5. 

Життя П. Хромова тісно пов’язане з діяльні-
стю Інституту економіки АН СРСР. Тривалий 
час він працював на посадах: старшого науково-
го співробітника (червень 1936 р. – 1939 р., 
1954–1972 рр.), завідувача промислового секто-
ру (1939–1940 рр., 1948–1954 рр., 1972–
1987 рр.), директора Інституту (1944 р. – жов-
тень 1947 р.)6. 

© Марина Коломієць, 2017 
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Згідно з рішенням Президії АН УРСР 
23 березня 1939 р. П. Хромова було затвердже-
но у званні члена-кореспондента АН УРСР 7 . 
Новий етап наукової творчості вченого пов’я-
заний з переходом на роботу до Інституту еко-
номіки АН УРСР. Впродовж 1941–1942 рр. він 
обіймав посаду старшого наукового співробіт-
ника, протягом 1942–1943 рр. очолював відділ 
економіки промисловості Інституту8. 

У липні 1941 р. розпочалась евакуація уста-
нов АН УРСР до м. Уфа (Башкирська АРСР; 
нині – Башкортостан, РФ)9. У зв’язку із потре-
бами воєнного часу вчені Відділу суспільних 
наук АН УРСР, де працював П. Хромов, розпо-
чали комплексне економічно-географічне ви-
вчення районів Башкирії. Відповідно, 9 січня 
1942 р. науковець був призначений завідувачем 
групи щодо вивчення районів Башкирської 
АРСР Інституту суспільних наук АН УРСР з 
метою розміщення на їхній території евакуйо-
ваних підприємств та виявлення перспектив їх-
нього господарського розвитку10. 

Згідно з витягом з протоколу засідання Пре-
зидії АН УРСР від 12 лютого 1943 р. зафіксова-
но, що П. Хромову було дозволено повернутися 
на роботу до Інституту економіки АН СРСР, во-
дночас залишено за ним виконання планової 
теми по Інституту економіки АН УРСР «Укра-
їнська промисловість перед Вітчизняною вій-
ною та завдання її відновлення»11. З цього часу 
до 1950 р. він працював на посаді старшого нау-
кового співробітника відділу економіки проми-
словості та був членом вченої ради Інституту12. 

У 1945 р. вчений захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора економіч-
них наук на тему: «Очерки экономики тексти-
льной промышленности СССР». 1 вересня 
1947 р. згідно з рішенням ВАК СРСР його було 
затверджено у вченому званні професора13. 

Протягом 1940–1980-х рр. П. Хромов займа-
вся науково-дослідною роботою у Інституті На-
ркомважпрому та Держплану СРСР, яку поєд-
нував з педагогічною діяльністю14. 

Вчений був прекрасним лектором та популя-
ризатором економічних знань. З жовтня 1930 р. 
до вересня 1931 р. він викладав економічні дис-
ципліни на Вищих фінансових курсах Наркома-
ту фінансів РРФСР. З 1931 р. до 1934 р. працю-
вав викладачем у Московському плановому ін-
ституті, у 1935–1938 рр. – у Всесоюзній плано-
вій академії при Держплані СРСР, протягом 
1939–1941 рр. у Московському інституті філо-

софії, літератури та історії імені М. Г. Чер-
нишевського15. 

З 1943 р. П. Хромов був професором кафедри 
політичної економії (з 1949 р. – історії народно-
го господарства та економічної думки) економі-
чного факультету Московського державного 
університету ім. М. В. Ломоносова (1943–1957) 
та кафедри політичної економії Академії суспі-
льних наук при ЦК КПРС (1946–1978)16. Доста-
тню увагу він приділяв підготовці молодих нау-
кових кадрів. Під його науковим керівництвом 
підготували дисертації понад 200 кандидатів та 
докторів економічних наук. 

Вчений є автором понад ста наукових праць, 
які присвячені теорії продуктивності праці, еко-
номіці промисловості, економічному плануван-
ню, історії, структурі та динаміці народного го-
сподарства. Він займався широким колом про-
блем економічної науки в цілому та вивчав її 
розвиток у межах регіонів та галузей. Фундаме-
нтальні дослідження науковця відіграли важли-
ву роль у розробці проблем економічної історії 
України та Росії. 

Формування фонду П. Хромова відбувалось 
у два етапи. У результаті переговорів вченого із 
завідуючою Центрального наукового архіву 
Академії наук УРСР (ЦНА АН УРСР) В. Саві-
ною та старшим редактором цього ж архіву 
Є. Михайловою він особисто передав документи 
до Інституту архівознавства НБУВ 25 квітня та 
13 листопада 1981 р. загальним обсягом 22 см17. 

У 2017 р. за результатами наукового опису-
вання документів було сформовано опис № 1 
фонду № 240 «Хромов Павло Олексійович 
(15.10.1907–09.04.1987) – член-кореспондент 
АН УРСР (1939)», що містить 10 справ за 1944–
1981 рр. До опису увійшов значний масив нау-
кових праць вченого. Зокрема, неопублікована 
монографія «Очерки по истории русской эконо-
мической мысли» (1944) підготовлена у Інсти-
туті економіки АН СРСР за редакцією П. Хро-
мова та І. Удальцова, що містить систематичне 
викладення історії економічних ідей у Росії, по-
чинаючи з часів Київської Русі до середини 
XIX ст.18. 

Унікальну інформацію містить неопубліко-
ваний нарис «Экономико-исторический очерк 
Башкирии» (1942–1943), що включає матеріали 
стосовно комплексної економіко-географічної 
характеристики господарства і території респу-
бліки, зокрема, економічну оцінку її природних 
та трудових ресурсів, енергопостачання, будіве-
льних матеріалів19. 
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У рукописі монографії «Темпы роста 
промышленности и сельского хозяйства» (1974) 
висвітлюються особливості розвитку народного 
господарства у СРСР, країнах Європи, у США 
та Японії, міститься порівняльний аналіз різних 
галузей економіки та капіталовкладень, що 
впливають на динаміку продуктивності праці20. 

У фонді представлено аналітичну записку 
про розробку наукової теми «Прогнозування 
трудових ресурсів та продуктивності праці», 
підготовлену П. Хромовим для дирекції Інсти-
туту економіки АН СРСР (вересень, 1972 р.), що 
репрезентує науково-організаційну діяльність 
вченого як завідувача промислового сектору Ін-
ституту економіки АН СРСР21. 

Також варто відзначити список книг з дар-
чими написами, подарованих науковцю їх авто-
рами22. Цінним джерелом для дослідження про-
цесу життя та діяльності вченого слугує стено-
грама засідання вченої ради Інституту економі-
ки АН СРСР, присвяченого 70-річчю від дня на-
родження Хромова П. О. датована 20 жовтня 
1977 р. Також у фонді представлено бібліогра-
фію наукових праць вченого, що надає відомос-
ті про його науковий шлях23. 

На справи фонду складено один опис. Заго-
ловок кожної справи відображає зміст і внутрі-
шній склад документів, авторство або співавто-
рство наукових праць, відомості про публікацію, 
спосіб відтворення, дату, мову документів, якщо 
вони написані не українською. Справи у опису 
розташовані за хронологією, в кінці підпунктів 
розділів розміщені справи, дати яких не було 
встановлено і для них вжито позначку «Без да-
ти» (Б/д). Для зручності дослідників назви нау-
кових праць іноземною мовою додатково пода-
но у наближеному перекладі.  

До опису додається науково-довідковий апа-
рат: зміст, список скорочень та абревіатур, істо-
рична довідка про фондоутворювача, огляд до-
кументів. 

В цілому фонд № 240 члена-кореспондента 
АН УРСР П. Хромова невеликий, але має певну 
наукову цінність, оскільки у ньому представле-
но рукописи неопублікованих праць, документи 
про наукову діяльність, бібліографію праць нау-
ковця. Вони є важливим і цінним джерелом для 
реконструкції маловідомих сторінок життя вче-
ного: наукові роботи у роки Другої світової вій-
ни, пов’язані із дослідженнями економіки Баш-
кирської АРСР та історії російської та українсь-
кої економічної думки, праці періоду 1970-х рр. 
з питань продуктивності праці, амортизації та 

відтворення основних фондів промисловості та 
сільського господарства, щодо відзначення 70-
річчя від дня народження вченого, аналітична 
записка про його науково-організаційну діяль-
ність. 
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ІВАН КРИП’ЯКЕВИЧ ЯК ІНІЦІАТОР ТА ОРГАНІЗАТОР СТВОРЕННЯ СЕМІНАРУ  
З АРХІВОЗНАВСТВА І СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

ПРИ ЦДІА УРСР У ЛЬВОВІ 
 

У статті розкривається діяльність семінару з архівознавства і спеціальних історичних дисциплін 
при ЦДІА УРСР у м. Львові та роль у його створенні видатного українського вченого 
І. Крип’якевича. Дослідження цікаве з точки зору вивчення історії української історичної науки та 
сприятиме доповненню наукового портрету І. Крип’якевича як організатора наукового життя, на-
ставника творчої молоді. 

Ключові слова: семінар з архівознавства та спеціальних історичних дисциплін, Центральний 
державний історичний архів України у Львові, І. Крип’якевич. 

 
 
Історичне джерелознавство та спеціальні іс-

торичні дисципліни (СІД) відіграють надзви-
чайно важливу роль у становленні фахового іс-
торика. Проте інтерес до них не завжди був ста-
лим, а рівень вивчення – належним. Тривалий 
час, особливо в радянський період, їх завдання 
та міждисциплінарний статус теж не був оста-
точно визначений. Проте на поч. 60-х рр. мину-
лого століття спостерігався певний ренесанс 
у вивченні цих дисциплін. В сучасній дослідни-
цькій методології СІД та їх специфічні методи 
дослідження не втратили свого значення. 
З огляду на це потребує поглибленого вивчення 
історія становлення СІД та використання науко-
вої спадщини попередніх поколінь спеціалістів з 
цих дисциплін. В умовах інституювання істори-
чної науки, а також на тлі зростання популярно-
сті міждисциплінарних досліджень, варто вра-
ховувати досвід попередніх міжінституційних 
проектів, одним з яких був семінар з архівоз-
навства і спеціальних (допоміжних) історичних 
дисциплін при ЦДІАЛ у м. Львові. Дана стаття 
також сприятиме відтворенню стану розвитку та 
ступеню вивчення СІД у другій половині ХХ ст. 
в Україні та дозволить проаналізувати роль ок-
ремих осіб в їх становленні. Основним завдан-
ням даної статі є визначення ролі і значення се-
мінару та його організатора І. Крип’якевича в 
активізації вивчення і популяризації СІД. 

Цей аспект діяльності І. Крип’якевича досі 
не був предметом спеціального вивчення, хоча 
його наукова діяльність в галузі архівознавства і 
спеціальних історичних дисциплін та спеціаль-
них галузей історичної науки висвітлювалась1. 
Робота семінару, в основному, розкривалась 
крізь призму творчого доробку певних учасни-

ків семінару2 та в контексті вивчення історії ро-
звитку архівної справи та СІД в Україні3.  

Видатний український історик, академік, ди-
ректор Інституту суспільних наук АН УРСР 
І. Крип’якевич став ініціатором створення у 
1961 р. і одним з організаторів роботи теорети-
чного семінару з архівознавства і спеціальних 
(допоміжних) історичних дисциплін при 
Центральному державному історичному архіві 
УРСР у м. Львові. Можливо це було прагнення 
повернути Львову славу центру дослідження 
СІД, як це було наприкінці XVIII – першій по-
ловині ХХ ст., коли тут працювала ціла плеяда 
відомих австрійських, польських й українських 
спеціалістів з цих дисциплін (Ґотфрід Уліх, Фо-
ма Вучіч, Ксаверій Ліске, Владислав Семкович, 
Ян Птасьнік, Теофіль Модельський, Мар’ян 
Ґайсіґ, Денис Зубрицький, Антон Петрушевич, 
Богдан Барвінський, Іван Левицький і ін.)4. 

Науковим почерком І. Крип’якевича було 
ґрунтування праць на джерельному матеріалі, в 
першу чергу архівному, а не ілюстрування дже-
рельними даними певних положень. Як історик-
позитивіст, джерелознавець і археограф він, бу-
дучи учнем М. Грушевського, залишався послі-
довником школи документалістики, тому висо-
ко цінував значення архівів: «Архіви дуже бли-
зько стоять до історичних досліджень: вони ж 
постачають історикові основний матеріал до йо-
го роботи»5. І. Крип’якевич називав архіви «сво-
го роду науковими лабораторіями історичної 
науки», підкреслював, що ніхто з дослідників не 
стоїть так близько до історичних джерел і не 
має такої нагоди робити наукові відкриття, як 
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архівісти6. Одночасно він розумів, що в органі-
заційному плані часто саме архіви акумулюють 
наукові сили, глибоких спеціалістів з окремих 
СІД. 

Завжди цікавлячись спеціальними історич-
ними дисциплінами, він у 50-60-х рр. ХХ ст. 
приділяв їх розвитку особливу увагу, докладаю-
чи зусиль для підняття їх статусу, координації 
відповідної роботи. Відводячи відділу допоміж-
них історичних дисциплін Інституту історії 
АН УРСР роль організаційного центру, що мав 
взяти на себе планування роботи в цій ділянці в 
республіканському масштабі, І. Крип’якевич 
одночасно зауважував, що і на місцях для цього 
наявні відповідні людські ресурси та засоби. 

У першому варіанті доповіді на республікан-
ську нараду з питань розвитку спеціальних (як 
їх тоді називали «допоміжних») історичних ди-
сциплін, яку він готував навесні 1959 р., 
І. Крип’якевич підкреслював, що «важливе зна-
чення мають архіви, при яких є спеціалісти по 
дипломатиці, палеографії, сфрагістиці і ін. До 
цієї роботи можна б притягнути також музеї, які 
мають цінні збірки історичних матеріалів, 
н[а]пр[иклад], нумізматичні кабінети. Окремі 
центри чи окремі люди могли б прийняти відпо-
відні ділянки роботи і поступнево можна б ви-
конати ряд важливих завдань»7. Вчений також 
підкреслював наявність спеціалістів зі згаданої 
проблематики «в університетах інших міст, в 
першу чергу в Києві, де є кафедра допоміжних 
дисциплін; в кождому вузі можна знайти 1–
2 людей, що могли б послужити цій справі»8 . 
При цьому І. Крип’якевич наголошував на ная-
вності відповідних фахівців у своєму рідному 
місті: «У Львові в Інституті суспільних наук, в 
Університеті, в архівах, в наукових бібліотеках, 
в музеях є окремі спеціалісти, що працюють по 
різних галузях допоміжних дисциплін, – очеви-
дно, корисно для науки, що такий центр, пере-
буваючи у постійних зв’язках з відділом допо-
міжних дисциплін київського Інституту історії, 
буде розвивати свою діяльність9.  

Львівський історик в цей час доволі регуляр-
но обмінюється науковими планами з київським 
колегою і однодумцем Ф. Шевченком, зокрема і 
щодо розвитку занедбаних до кінця 1950-х рр. 
спеціальних історичних дисциплін. До речі, са-
ме Ф. Шевченко був у 1960-і рр. завідуючим 
відділом допоміжних історичних дисциплін Ін-
ституту історії АН УРСР (1960–1963), пізніше 
завідуючим відділом історіографії та джерелоз-
навства (1963 – листопад 1968), після його рест-

руктуризації – членом Наукової Ради з історіог-
рафії та джерелознавства при відділенні історії 
АН СРСР (з 1963). 

Слід зазначити, що І. Крип’якевич стає про-
мотором ідеї піднесення рівня вивчення СІД. 
Зокрема, він організовує в Інституті суспільних 
наук у Львові (директором якого він був з 
1953 р. по 1962 р.) нараду, присвячену даному 
напрямку досліджень. В листі від 19 вересня 
1958 р. до завідувача відділу історії феодалізму 
Інституту історії АН УРСР В. Голобуцького він 
повідомляв: «Ми запланували на середину жов-
тня в Інституті сусп[ільних] н[аук] нараду про 
допоміжні дисципліни, і проведемо її, – це буде 
наша «репетиція» на київську конференцію»10. 
В тому ж листі він узгоджує тему своєї доповіді 
на конференції, не претендуючи на будь-яку пе-
ревагу у зв’язку зі статусом та заслугами: «Для 
мене персонально важливе, чи буде у Вас пого-
дження на мою доповідь, приблизно «Стан і по-
треби допоміжних дисциплін історії» (на годину 
часу, або менше) – в першій половині жовтня я 
зможу доповіді підготовити. Якщо є інші кан-
дидати на таку доповідь, я радо відступлю своє 
місце, і дам виступ по якому спеціальному пи-
танню»11. 

Вчений турбується про представництво 
львівських спеціалістів на цій конференції, уто-
чнює регламент доповідей і виступів: «З інших 
товаришів т. Максименко (Бібліотека 
Львів[ського] Університету) міг би дати широку 
доповідь про бібліографію історії України (я ра-
хую, на годину, або хоч три чверті). Інші висту-
пи по 15–20 мінут: Білецький – історично-
географічний атлас, Грабовецький – краєзнавст-
во, як допоміжна дисципліна історії, доц. Кісь 
(Університет – допоміжні дисципліни у 
Львів[ському] Університеті) він думав дати до-
повідь про палеографію, але його вислано на 
кукурудзу, і не встигне), Ісаєвич – метрологія, 
Фостик (Філіал Історичного Архіву) – транск-
рипція латинських документів; І. В. Шпитковсь-
кого, не будемо фатигувати з доповіддю, ізза 
його похилого віку. Може підшукаємо ще кого 
(в Історичному Музеї є нумізматик, Заяць, але я 
те не мав нагоди з ним говорити»12.  

Спільна нарада працівників відділу історії 
України Інституту суспільних наук і Львівсько-
го державного університету ім. І. Франка, архі-
вів, музеїв і наукових бібліотек міста, на якій 
було обговорено стан та перспективи розвитку 
допоміжних історичних дисциплін в Україні 
пройшла у Інституті суспільних наук 31 січня 
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1959 р.13 На ній були представленні такі наукові 
інституції: Інституті суспільних наук АН УРСР 
(І. Крип’якевич, М. Івасюта, С. Білецький, Є. Яц-
кевич, М. Кравець, Ю. Сливка, О. Карпенко, 
Г. Ковальчак, Я. Дашкевич, Ф. Стеблій), Львів-
ський університет ім. І. Франка (Д. Похилевич, 
І. Вейцківський, Я. Кісь, В. Осечинський, В. Ін-
кін, Я. Мельничук, В. Зварич, Г. Яценко,  
І.-Ю. Шпитковський), університетська Наукова 
бібліотека (Ф. Максименко), ЦДІА УРСР у Львові 
(Н. Врадій, П. Пироженко, О. Маркевич), Держав-
ний архів Львівської області (А. Мільшина, І. Пав-
ловська), Львівська бібліотека АН УРСР (Є. Гу-
менюк, Р. Луцик), Інститут історії АН УРСР у Ки-
єві (П. Гудзенко), Львівський історичний музей. 

І. Крип’якевич як директор Інституту висту-
пив з програмною доповіддю «Про стан і за-
вдання розвитку допоміжних дисциплін з історії 
УРСР», в якій було окреслено значення архівів в 
цьому контексті, наголошено на уже здійснених 
заходах (видання путівників, довідкової літера-
тури), прозвучав заклик активізувати роботу в 
цьому напрямку, а також було окреслено пер-
шочергові завдання в її реалізації. 
І. Крип’якевич визначив коло дисциплін, які 
мали бути віднесені до комплексу допоміжних 
та зупинився на традиціях їх дослідження. При-
вертає увагу обставина, що у своїх доповідях 
науковець називав їх «допоміжними дисциплі-
нами історії». Як висновок він зауважив: «Добре 
організовані допоміжні дисципліни дуже поле-
гшують роботу істориків. Тільки уявіть собі, що 
ми маємо путівники по архівах та описи архів-
них фондів – опубліковану бібліографію історії 
України та джерелознавсько-історичну геогра-
фію, історико-географічний словник, історич-
ний атлас, підручники дипломатики, хронології, 
палеографії, нумізматики та ін. – наскільки ле-
гше було б працювати дослідникам»14. 

Як видно, саме І. Крип’якевич був першим, 
хто намагався реанімувати в радянській Україні 
спеціальні історичні дисципліни, а його почин 
було підхоплено і продовжено на республікан-
ському рівні, в певній мірі завдяки підтримці 
київського однодумця Ф. Шевченка. У вступній 
доповіді «Стан і потреби розвитку допоміжних 
дисциплін історії в УРСР», яку виголосив 
І. Крип’якевич на республіканській нараді з пи-
тань розвитку допоміжних історичних дисцип-
лін 14–15 травня 1959 р. (основні ідеї якої пере-
кликалися з озвученими у січні 1959 р. на нараді 
Інституту суспільних наук), було охарактеризо-
вано загальний стан розвитку деяких наук цього 

комплексу. Академік наголосив на необхідності 
покращення підготовки молодих фахівців в цій 
галузі та назвав організацію допоміжних дисци-
плін історії слабким місцем української істори-
чної науки, а також наголошував, на їх ролі у 
сприянні основним історичним роботам. Як і в 
попередньому виступі, комплекс допоміжних 
дисциплін він поділив на дві категорії: дисцип-
ліни, які мають основне значення для історич-
них досліджень (архівознавство, джерелознавс-
тво, історіографія, бібліографія, історична геог-
рафія) та «класичні» допоміжні (дипломатика, 
палеографія, епіграфіка, сфрагістика, геральди-
ка, генеалогія, хронологія, нумізматика, метро-
логія). Зараз ця градація теж зберігається при 
поділі на спеціальні галузі історичної науки та 
СІД. Львівський вчений, як і в попередньому 
виступі, виступив з ініціативою видання спеціа-
льних словників (староукраїнської мови, істо-
рико-географічний, стародавнього побуту (сло-
вник «реалій»), термінологічні на кшталт слов-
ника судово-адміністративної термінології), бі-
бліографічних довідників, історичного атласу 
УРСР. 

Про авторитет вченого як одного з провідних 
вітчизняних спеціалістів у галузі архівістики 
свідчить запрошення його Архівним державним 
управлінням при Раді Міністрів УРСР на кон-
ференцію істориків-архівістів республіки у Киє-
ві 14–17 червня 1961 р.15 та на розширене засі-
дання з питань розвитку допоміжних історич-
них дисциплін у Центральному державному іс-
торичному архіві УРСР у м. Львові 13–
14 листопада 1961 р. 16 , а також неодноразове 
обрання головою оргкомітетів конференцій ар-
хівознавців. 

13–14 листопада 1961 р. у ЦДІА УРСР у 
Львові відбулася наукова конференція у формі  
розширеного засідання Науково-методичної ра-
ди архіву з питань розвитку спеціальних (допо-
міжних) історичних дисциплін. У ній взяли уч-
асть львівські архівісти, історики, мовознавці 
Львівського державного університету 
ім. І. Франка, наукові працівники Інституту сус-
пільних наук АН УРСР, музею етнографії і ху-
дожнього промислу АН УРСР, Львівської біблі-
отеки АН УРСР, Львівського історичного музею, 
гості з Вірменської РСР – всього понад 150 осіб, 
у тому числі дослідники, які асоціюються із 
львівською школою СІД: І. Крип’якевич 
Н. Врадій, В. Гавриленко, Ю. Гросман, 
Я. Дашкевич, П. Захарчишина, О. Маркевич, 
Я. Кісь, О. Купчинський, В. Огоновський, Е. Ру-
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жинський та інші. Відкрила конференцію дире-
ктор архіву Н. Врадій.  

Фактично конференція стала установчою для 
розглядуваного семінару. Зі змістовною допо-
віддю «Допоміжні дисципліни історії в науко-
вих працях архівістів» виступив І. Крип’якевич 
в якій запропонував запровадити семінар як 
найефективнішу форму навчання, підвищення 
кваліфікації та наукової діяльності архівістів. 
Семінарські заняття пропонувалося проводити 
щомісяця (крім літнього періоду), а кожних пів-
року для обговорення результатів презентова-
них на семінарських слуханнях досліджень та 
визначення подальших перспектив, організову-
вати підсумкові наукові конференції. 

І. Крип’якевич також виступив з ініціативою 
організації інституту наукових консультантів. 
Партнерами семінару вважались фахівці з 
Львівського обласного державного архіву, Цен-
трального державного історичного архіву УРСР 
у м. Києві, Львівського державного університе-
ту ім. І. Франка, Київського державного універ-
ситету ім. Т. Шевченка, Варшавського, Краків-
ського університетів, Московського державного 
історико-архівного інституту (МДІАІ), Інститу-
ту суспільних наук АН УРСР, Львівської науко-
вої бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР, ін-
ших архівних, наукових установ, навчальних 
закладів. Як наукове завдання проголошувалося 
видання альбомів (палеографічного, сфрагісти-
чного, філігранологічного), галузевих терміно-
логічних словників (наприклад, словника з дип-
ломатики) тощо. Деякі з них планувалися як се-
рійні, продовжувані видання, які, за задумом 
І. Крип’якевича, мали об’єднати «різного змісту 
і різних типів спеціальні словники актової тер-
мінології»: культурно-побутової лексики, назв 
історичних адміністративних установ, судово-
процесуального діловодства, військового побу-
ту тощо. Тут вперше пролунала ідея відкриття 
на базі архіву науково-методичного кабінету17. 
У перспективі передбачалося створення власного 
часопису, а до того часу кращі результати дослі-
джень І. Крип’якевич пропонував публікувати на 
шпальтах всеукраїнської фахової періодики. 

Крім доповідей з метрології (Ю. Гросмана), 
палеографії (П. 3ахарчишиної), топоніміки 
(Е. Посадської, О. Купчинського), сфрагістики 
(О. Маркевича), були висловлені конкретні про-
позиції. Так, доцент університету Я. Кісь запро-
понував створити у Львові музей нумізматики, 
наукові співробітники Інституту суспільних на-
ук АН УРСР В. Огоновський і С. Білецький ак-

центували увагу на важливості написання істо-
рико-географічного словника. Старший науко-
вий співробітник Академії наук Вірменсь-
кої РСР В. Гриґорян розповів про спільну робо-
ту єреванських і львівських істориків над пи-
таннями вірменських колоній на західно-
українських землях. 

Під час роботи конференції учасники мали 
можливість оглянути виставку «Архівні доку-
менти – джерело вивчення допоміжних дисцип-
лін історії». На стендах було розміщено матері-
али з дипломатики (представлені різні види до-
кументів з XV–XX ст.), палеографії (пам’ятки 
уставного і півуставного письма з XIV по 
XVII ст., Львівського скоропису XVI–XVII ст.). 
Загальний інтерес викликали оправи і прикраси 
рукописів давнього періоду, водяні і книжкові 
знаки XVI–XIX ст., сфрагістичні пам’ятки XIV–
XX ст. (печатки м. Львова, львівських цехів, 
сільських громад). На окремому стенді експону-
вались підготовлені працівниками ЦДІАЛ УРСР 
публікації документів архіву. 

У заключному слові академік І. Крип’якевич 
підсумував виступи учасників конференції та 
підкреслив, що серйозне дослідження львівсь-
кими істориками, архівістами різних питань іс-
торичних допоміжних дисциплін дає можли-
вість створити у Львові організаційну групу, яка 
координувала б усю роботу з даного напряму. 
Після обговорень учасники конференції обрали 
організаційний комітет з 8 осіб (В. Грабовець-
кий (Інститут суспільних наук АН УРСР), 
Я. Кісь, Є. Посадська-Черняхівська (Львівський 
державний університет ім. І. Франка), Н. Врадій, 
П. Захарчишин (ЦДІА УРСР у Львові), 
В. Ліщинський, А. Мільшина, (Львівський обла-
сний державний архів), В. Чугайов (Львівський 
обком компартії УРСР)), який очолив І. Кри-
п’якевич18. Також було затверджено низку уста-
новчих документів, зокрема «Положення про пос-
тійнодіючий семінар з допоміжних історичних 
дисциплін та архівознавства в архіві». 

Створення такого семінару давно було у 
планах І. Крип’якевича. Слід зазначити, що саме 
незадовго до його заснування у 1958 р. Львівсь-
кий ЦДІА УРСР, реорганізований в самостійний 
архів із філіалу ЦДІА УРСР у Києві, став 
об’єднавчим центром наукової міжінституцій-
ної кооперації в цій ділянці. Тут під керівницт-
вом директора Н. Врадій сформувався колектив 
молодих ініціативних фахівців (О. Мацюк, 
О. Купчинський, Я. Дашкевич, У. Єдлінська, 
І. Сварник та ін.). 
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Як свідчить тематика виступів на семінарах, 
науковці працювали над проблемами, що були 
актуальними для історичної науки та її спеціа-
льних дисциплін, насамперед сфрагістики, гера-
льдики, хронології, метрології, палеографії, то-
поніміки, книгознавства та ін. Учасниками се-
мінару були наукові працівники Інституту сус-
пільних наук, Львівського державного універси-
тету ім. І. Франка, ЦДІА УРСР у Львові, Львів-
ського обласного архіву, наукових бібліотек і 
музеїв та інших установ міста. На окремих за-
няттях були присутні також гості, в т.ч. із Києва. 

Перше засідання створеного семінару з архі-
вознавства і допоміжних історичних дисциплін 
при ЦДІА УРСР у Львові, що відбулось 19 груд-
ня 1961 р., зібрало більше ніж 50 учасників. Сам 
академік І. Крип’якевич виступив з програмною 
доповіддю про план роботи семінару і окреслив 
тематику його занять19 . Передбачалось прове-
дення щомісячних «сходин» семінару та щоріч-
них наукових конференцій для науковців, що 
захоплювались джерелознавством та спеціаль-
ними історичними дисциплінами. На кожному 
занятті мала бути зачитана основна доповідь і 
три повідомлення. Присутні обмінювались дум-
ками про результати власних досліджень, що 
мало сприяти розвитку СІД. Кращі доповіді і 
повідомлення рекомендувались на конференцію. 
На першому семінарському занятті 
І. Крип’якевич також презентував концепцію 
науково-методичного кабінету із СІД. До складу 
створеної робочої групи увійшли О. Куп-
чинський (голова), М. Вавричин, Я. Дашкевич. 
Вимріяний академіком кабінет, який функціонує 
і донині, було відкрито уже після його смерті у 
1984 р. до Міжнародного тижня архівів. 

Враженнями від першого семінару львівсь-
кий науковець уже через 10 днів ділився з 
Ф. Шевченком. У листі до нього від 29 грудня 
1961 р. львівський вчений подає «детальний 
звіт» з першого засідання: «Вже відбувся пер-
ший семінар з джерелознавства і спеціальних 
історичних дисциплін. Було більш 40 учасників. 
Так трапилось, що заслухали ми трьох допові-
дей по сфрагістиці: 1) Маркевича (Іст[оричний] 
архів) про печатки КПЗУ та радянської влади в 
Галичині 1920 р., 2) Зварича (Унів[ерситет]) про 
сфрагістичну збірку університету, 3) Желтовсь-
кого (Муз[ей] етн[ографії]) про збірку печаток 
музею»20. 

Академік із захопленням відзначає індивіду-
альну ініціативу учасників семінару: «кожний 
доповідач підходив з іншого боку до питання, а 

в цілому все було інтересне»21, а також підсумо-
вує: «в загальному учасники задоволені семіна-
рем і підсказують різні нові теми»22. Хоча тема-
тика крім власних вподобань визначалася цільо-
вими замовленнями та певними «плановими 
вказівками», як от резолюцією конференції 
львівських архівістів (грудень 1962 р.) надавати 
перевагу розробленню теоретичних питань з ар-
хівознавства та джерелознавства23, що мало ре-
зультатом зростання джерелознавчих студій у 
доробку доповідачів семінару до 60 % у 1963 р. 
порівняно з 11 % у 1962 р.24. Превалювання тео-
ретичних тем з архівознавства й джерелознавст-
ва спостерігається і надалі25. 

Як видно, тематика семінарів формувалася 
заздалегідь. В уже згадуваному листі від 
29 грудня 1961 р. окреслюється орієнтовне 
спрямування наступних засідань. Привертає 
увагу, що спочатку кожне засідання мало бути 
присвячене певним спецдисциплінам: «Другий 
семінар, в січні, присвятимо архівним заняттям 
Д. Зубрицького (сторіччя смерті) і основну до-
повідь дасть Ісаєвич, а архівісти покажуть релі-
кти архівної діяльності Зубрицького (в міському 
архіві та арх[іві] Ставропігії). Далі будуть пові-
домлення: 1) про філіграні львівської фабрики 
паперу, 2) про канцелярію і архів Став-
роп[ігійного] братства ХVІ – ХVІІІ ст., 3) про 
суперекслібріс архіву м. Львова. На дальші се-
мінарі передбачується топоніміка – є спеціаліс-
ти Університету; хронологія – Кісь і ін.; генеа-
логія і геральдика»26. 

З грудня 1961 р. семінар працював постійно. 
Лише в 1962 р. відбулося 8 засідань і 2 конфе-
ренції, на яких було заслухано 41 доповідь і по-
відомлення27. Темпи цієї роботи не знижувалися 
і надалі. З огляду на тематику семінарів, значу-
щість розглядуваних питань, участь у них та у  
їх організації і проведенні І. Крип’якевича, зу-
пинимося на деяких із них більш докладно. 

Систематичність і жвавість засідань семінару, 
новаторська проблематика, різноманітні форми 
роботи (доповіді, повідомлення, дискусії), шви-
дко сприяли зростанню його популярності. Дру-
ге заняття семінару 16 січня 1961 р. налічувало 
уже більше ніж 100 наукових співробітників. За 
окресленим планом прозвучали виступи за та-
кими темами: «Д.І. Зубрицький та його діяль-
ність в галузі допоміжних історичних дисцип-
лін» (доповідь старшого наукового співробітни-
ка Інституту суспільних наук Я. Ісаєвича), «Де-
нис Зубрицький» (співдоповідь старшого нау-
кового співробітника ЦДІА у Львові П. Пиро-
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женко) та «Канцелярія Львівського Ставропі-
гійного братства (1586–1788)» (повідомлення 
старшого наукового співробітника ЦДІАЛ 
П. Захарчишиної). 

Сам І. Крип’якевич виступав на семінарах з 
повідомленнями, що були результатами глибо-
ких досліджень. Таким було його повідомлення 
«Екслібриси і суперекслібриси в актових кни-
гах» 28 , в якому він дав визначення термінів 
«екслібриси» і «суперекслібриси», простежив 
розвиток екслібрису на Україні від суперексліб-
рису – бібліотечного знаку, вибитого на оправі 
книги, до бібліотечної печатки, наклейки з прі-
звищем власника, інколи з його гербом, аж до 
художнього екслібрису29. І. Крип’якевич вважав 
доцільною публікацію всіх відомих на Україні 
бібліотечних знаків. Характеризуючи екслібри-
си і суперекслібриси актових книг львівського 
магістрату, він ілюстрував свою інформацію 
відповідними фотокопіями.  

До речі, тематика семінарів також контролю-
валась місцевим обкомом компартії УРСР, який 
мав офіційних представників в його оргкомітеті 
та вимагав звітності щодо неї30. Показовою була 
пояснювальна записка, підготовлена одразу піс-
ля закінчення семінару директором ЦДІАЛ 
Н. Врадій щодо доповіді Я. Ісаєвича про Д. Зуб-
рицького, зміст якої наводить В. Бездрабко. Ін-
формація Н. Врадій супроводжувалася штам-
пами типу «доповідач визнав Д.І. Зубрицького 
буржуазним істориком-монархістом», який «не 
дивлячись на це, провів велику роботу по впо-
рядкуванню архіву та покращанню збереження 
документальних джерел» і т.д.31. В світлі цього 
документа стає зрозумілим, чому майже готова 
стаття І. Крип’якевича про М. Зубрицького так і 
не була опублікована в «Українському історич-
ному журналі». 

В рамках третього семінару 28 лютого 
1962 р., який, як і планувалось, був присвячений 
топоніміці, були заслухані доповіді директора 
університету марксизму-ленінізму Є. Черня-
хівської «Питання словотворчої структури укра-
їнських топонімів», старшого лаборанта кафед-
ри економічно-географічного університету 
Б. Думина за результатами досліджень над 
складанням топонімічної карти західних облас-
тей України, цікаві повідомлення наукових 
співробітників ЦДІАЛ О. Купчинського «Похо-
дження місцевих назв XIV–XVII ст. на території 
Руського і Белзького воєводств» та О. Мацюка 
«Українські папірні XVI ст.». 

Підводячи підсумки семінару, І. Крип’якевич 
вказав на потребу в більш глибоких досліджен-
нях у галузі топоніміки: «Головним завданням 
тепер є підготовка довідників з історії міст і сіл 
УРСР. Важливе значення має пояснення назв 
місцевостей». Водночас він наголошував на не-
обхідності початку роботи над складанням то-
понімічних карт та дослідження виробництва 
паперу, історії папірень та підготовки альбому 
філіграней32. 

Вже після кількох семінарів окреслюються 
певні тенденції в його роботі. У листі до 
Ф. Шевченка від 16 березня 1962 р. І. Крип’я-
кевич ділиться спостереженнями з цього приво-
ду: «Цей семінарчик став інтересним місцем зу-
стрічі всяких любителів історії і старовини»33. 
Чергові засідання передбачалось присвятити та-
ким дисциплінам: березень – хронології, кві-
тень – історії міст і сіл УРСР, травень – історії 
архівів, червень – Львівському бібліотечному 
знаку34. За передбачуваною тематикою на квар-
тал сфрагістиці мали бути присвячені 
5 доповідей та повідомлень, топоніміці – 4, іс-
торії архівів – 2, дипломатиці – 1, метрології – 1, 
палеографії – 1, екслібрису – 135. 

І. Крип’якевич вважав за доцільне створення 
подібних семінарів в регіонах, насамперед у 
центрі, «Чи в Києві не можна б створити такого 
семінару? Ми почали б соцзмагання!», – писав 
він у наприкінці грудня 1961 р.36. Надалі науко-
ва ініціатива набувала популярності і в інших 
містах. Присутні на третьому засіданні архівісти 
з Києва і Харкова висловили бажання організу-
вати такі ж семінари у себе37. Можна припусти-
ти, що своєрідну наукову естафету було прийн-
ято в Києві – на базі відділу допоміжних істори-
чних дисциплін Інститут історії у Києві під ке-
рівництвом Ф. Шевченка діяв щомісячний семі-
нар з джерелознавства38. На початку 1960-х рр. 
у Чернігівському облдержархіві працював ство-
рений за рекомендацією Архівного управління 
УРСР аналогічний Львівському теоретичний 
семінар39, в рамках якого щорічно відбувалось 
4–6 засідань. З метою поліпшення роботи, у 
1964 р. для ознайомлення з досвідом діяльності 
львівського семінару туди була відряджена на-
чальник відділу архіву. З того часу львів’яни ре-
гулярно надсилали чернігівським колегам за-
прошення з програмами семінару. 

Четвертий семінар у Львові, який проходив 
20 березня 1962 р., був присвячений хронології. 
З доповіддю  про хронологію письмових 
пам’яток західноукраїнських земель в XIV–
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XVIIІ ст. виступив доцент ЛДУ ім. І. Франка 
Я. Кісь. Великий інтерес викликало повідом-
лення наукового працівника архіву А. Содомори 
про поділ дня в епоху середньовіччя. Також ро-
зглядались особливості літочислення у візантій-
ську добу, різні способи датування документів 
(Я. Кісь), поділ дня та засоби вимірювання часу 
(водяний, пісочний і сонячний годинники), поя-
ва механічних годинників у Львові в добу сере-
дньовіччя (А. Содомора)40 . Як відзначали слу-
хачі, дуже цікавим було повідомлення самого 
І. Крип’якевича про народний календар, в якому 
він ознайомив учасників семінару з працями 
інших дослідників з цього питання, звернув ува-
гу на роль вивчення народного календаря при 
хронологічних дослідженнях, пристосування 
церковного календаря до господарських потреб 
та особливостей народного побуту, а також його 
зв’язок з народними метеорологічними спосте-
реженнями (машинопис матеріалу міститься в 
Родинному архіві Крип’якевичів41). 

Підводячи підсумки, І. Крип’якевич, який 
здавна виношував план видання сфрагістичного 
альбому, на засіданні підняв питання про доці-
льність видання альбому печаток першого пері-
оду радянської влади в Західних областях УРСР. 
Також вчений підкреслив необхідність видання 
підручника з хронології. 

Оскільки ЦДІА УРСР у Львові був підпоряд-
кований Архівному управлінню при Раді Мініс-
трів УРСР, на деяких засіданнях були присутні 
посадові особи РМ УРСР та Архівного управ-
ління. Так, на семінарі 23 квітня 1962 р. були 
представник Ради Міністрів УРСР Т. Тарасенко, 
заступник начальника Архівного управління 
УРСР Л. Гусєєва, начальники відділів Архівно-
го управління І. Бутич, В. Коновалова і інші42. 

В рамках засідання, присвяченого підготовці 
«Історії міст і сіл», прозвучали такі доповіді: 
«Методика підготовки довідника з історії міст і 
сіл Львівської області» старшого наукового 
співробітника Інституту суспільних наук 
В. Огоновського, повідомлення «Короткий біб-
ліографічний огляд основних джерел по зби-
ранню відомостей про населені пункти Украї-
ни» заступника директора Наукової бібліотеки 
Львівського університету Ф. Максименка, «З 
досвіду роботи по нагромадженню матеріалу з 
історії міст і сіл» співробітника львівського об-
ласного відділу культури Й. Гронського, «Ком-
плексні документи Львівського історичного ар-
хіву – джерело вивчення історії міст і сіл» ста-
ршого наукового співробітника ЦДІАЛ УРСР 

П. Пироженко, «Історія міст і сіл в документах 
Львівського обласного державного архіву» ста-
ршого наукового співробітника Львівського об-
ласного державного архіву А. Сисецького. 

На семінарах розглядались питання і 
кон’юнктурного характеру. Наприклад, на засі-
данні 19 березня 1963 р., де були присутні по-
над 100 осіб, розглядався Святоюрський процес 
комуністів 22 листопада 1922 р. – 11 січня 
1923 р., під час якого з доповіддю «Висвітлення 
Святоюрського процесу комуністів у радянській 
історіографії» виступив старший науковий спів-
робітник Львівського обласного архіву 
М .  Теслюк, а в її обговоренні доповіді взяли 
участь М. Зільберман, Я. Островський, І. Дми-
терко, Б. Дудикевич та ін.43. 

Надалі тематичне спрямування семінарів 
стає більш різноплановим, що видно на прикла-
ді засідання 17 квітня 1964 р., в якому взяли уч-
асть понад 150 науковців міста. Були заслухані 
доповідь директора Львівського філіалу музею 
В. Леніна Б. Дудикевича «Антифашистські ви-
ступи трудящих міста Львова в квітні 1936 р.», 
та повідомлення «Документи Центрального 
державного історичного архіву УРСР у Львові 
про першодрукаря Івана Федорова», яке зробив 
науковий працівник архіву О. Мацюк.  

На семінарах також глибоко аналізувалась 
нова література зі спеціальності («Исследования 
по отечественному источниковедению» (Ленін-
град, 1964); «Методологические и историогра-
фические вопросы исторической науки» (Томск, 
1964) та ін.44. На особливу увагу заслуговує об-
говорення навчального посібника київських до-
слідників А. Введенського, В. Дядиченка 
В. Стрельського і А. Руденка «Допоміжні істо-
ричні дисципліни» (видавництво «Радянська 
школа», 1963). У цілому позитивно оцінивши 
вихід посібника, львівські дослідники відзначи-
ли важливість його появи, особливо з огляду на 
гальмування розвитку допоміжних історичних 
дисциплін в умовах культу особи Сталіна, проте 
висловили ряд критичних зауважень та рекоме-
ндацій. Науковці розкритикували зміст багатьох 
розділів, наголосили на недостатньому залучен-
ні українських джерел, відзначили відсутність 
згадок багатьох праць українських дослідників 
тощо. 

Зокрема, Я. Кісь (ЛДУ ім. І. Франка) висло-
вив зауваження щодо структури розділу «Пале-
ографія», порекомендував розпочати його істо-
рією розвитку палеографії в Росії і Україні та 
звернув увагу на відсутність чіткої термінології. 
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В розділі «Хронологія» Я. Кісь виявив ряд не-
точностей, зокрема у походженні ер. Зауважу-
валось, що відсутність розкриття зв’язку україн-
ської хронології з церковним календарем утруд-
нює переведення середньовічної хронології на 
сучасну. 

В. Зварич (ЛДУ ім. І. Франка) зробив ряд 
критичних зауважень до розділу «Нумізмати-
ка». Він закидав автору розділу А. Руденку не-
пропорційність у викладі окремих тем, відсут-
ність пояснень важливих нумізматичних термі-
нів та категорій, недостатню з’ясованість пи-
тання монетної стопи, зокрема походження та 
особливості грошових одиниць на Русі (златни-
ки, серебники), відсутність згадок про грошову 
реформу Петра І, недостатню увагу до радянсь-
кої нумізматики (випуск золотого червінця в 
1923 р.). Також В. Зварич вказав на відсутність 
згадок про севські чехи, карбування яких, на йо-
го думку, свідчило про ознаки певної автономії 
українських земель. 

Я. Ісаєвич (Інститут суспільних наук АН 
УРСР) відзначив наявні в підручнику неточнос-
ті щодо визначення допоміжних історичних ди-
сциплін. Також він відзначив, що автори не на-
вели вичерпної бібліографії з історичних дис-
циплін, зокрема не використали бібліографію 
української сфрагістики, опубліковану І. Кри-
п’якевичем в «Українському історичному жур-
налі». Наголосив, що у розділі «Історична геог-
рафія» не згадані межі та адміністративний поділ 
України в різні періоди, зміни ландшафту, приро-
дних умов та ін., а у розділі «Геральдика» була 
упущена інформація про герби українських міст. 

О. Маркевич (ЦДІА УРСР у Львові) вважав 
основним недоліком розділу «Сфрагістика» не-
достатнє висвітлення сфрагістичних пам’яток 
України. О. Мацюк (ЦДІА УРСР у Львові) за-
уважив неточне датування початку паперової 
промисловості в Україні, відсутність відомостей 
про філіграні та їхнє значення при датуванні не-
датованих документів. О. Купчинський (ЦДІА 
УРСР у Львові) відзначив поверховість розділу 
з історичної географії, нечіткість у визначенні 
співвідношення історичної географії та топоні-
міки. Вказувалось на те, що не було проаналізо-
вано джерела та історіографію до розділу, зок-
рема праці В. Яцунського, І. Крип’якевича, 
А. Попова та ін. П. Пироженко (ЦДІА УРСР у 
Львові) недоліками посібника вважала недоста-
тню увагу авторів до розвитку архівознавства, 
археографії, палеографії в Україні. Рецензент 
вказала на обмеженість бібліографії з окремих 

дисциплін (наприклад, єдиною згаданою пра-
цею з дипломатики в дореволюційний період 
була лише стаття І. Крип’якевича). 

На семінарах можна було почерпнути й ін-
формацію про новини наукового життя в Украї-
ні. Так, на семінарі 17 вересня 1965 р. були за-
слухані доповіді про II республіканську науко-
во-теоретичну конференцію з архівознавства та 
інших спеціальних історичних дисциплін45. 

До семінарів часто готувались планові юві-
лейні виставки, а також тематичні експозиції до 
основних доповідей. Наприклад, до доповіді на 
тему: «Матеріали львівських архівів – основне 
джерело до вивчення антифеодального руху ка-
рпатських опришків під керівництвом Олекси 
Довбуша» В. Грабовецького, була організована 
експозиція джерел «Олекса Довбуш в докумен-
тах і матеріалах Центрального державного істо-
ричного архіву УРСР у Львові»), а також виста-
вка творів образотворчого мистецтва46. 

Присутні брали жваву участь в обговореннях, 
висловлювали свої міркування і висували ціл-
ком конкретні пропозиції. Наприклад, у зв’язку 
з доповіддю про О. Довбуша було запропонова-
но збільшити публікацію джерел з даної про-
блематики, висловлювались пропозиції і поба-
жання про спорудження пам’ятника О. Довбушу 
в с. Космач. 

Поступово розширювався контингент учас-
ників семінару. Крім працівників ЦДІА УРСР у 
Львові і Львівського облдержархіву, вчених Ін-
ституту суспільних наук АН УРСР та ЛДУ 
ім. І. Франка, серед присутніх були співробітни-
ки наукових бібліотек, музеїв та директори 
шкіл. В роботі семінару 25 березня 1966 р. взяли 
участь і представники партійних та радянських 
органів, а також художники Львова47. 

На цьому засіданні було заслухано доповіді 
викладача Львівського держуніверситету В. Зва-
рича «До питання про грошовий обіг в Галичині 
під час панування Австро-Угорщини» і науко-
вого працівника Інституту суспільних наук 
Я. Дашкевича «Нові архівні видання на Украї-
ні», а також повідомлення старшого наукового 
співробітника ЦДІА УРСР у Львові О. Марке-
вича про історію герба міста Львова. 

В. Зварич у своїй доповіді, яку можна розг-
лядати як першу спробу у вітчизняній історіог-
рафії дослідити питання грошового обігу на за-
хідноукраїнських землях у XVIII – на початку 
ХХ ст., зупинившись на становищі грошового 
ринку пізньої Речі Посполитої, дав короткий 
огляд австрійської грошової системи, яка з 
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1772 р. поширилась і на території Галичини, хо-
ча в обігу залишалися також і польські монети. 
Доповідач відзначив, що спочатку наполеонів-
ські війни призвели до емісії банківських білетів, 
т.з. банкоцетлів та девальвації в країні, а пізніше 
до чергової емісії нових паперових грошових 
знаків призвели революційні події 1848 р. та 
війна в Угорщині 1849 р. У зв’язку з цим було 
проведено грошові реформи на базі срібного 
монометалізму, а з 1892 р. в Австро-Угорщині 
відбувся перехід до золотого монометалізму. 
Доповідач виділив 3 періоди в розвитку грошо-
вого обігу в Галичині, а також в усій Австрійсь-
кій (згодом Австро-Угорській) монархії: 
1) 1772–1858 рр. – час обігу конвенційних монет, 
паперових грошей – банкоцетлів (1796–1811), 
«віденської валюти» (1811–1858); 2) 1858–
1899 рр. – «австрійської валюти» (металева і па-
перова); 3) 1899–1914 рр. – «валюти коронової» 
(металева й паперова). 

Великий інтерес у слухачів викликала також 
вищезгадана доповідь Я. Дашкевича, який під 
час свого виступу послуговувався виставкою 
літератури, виданої в 1964–1965 рр. архівами 
України. Доповідач виділив їх види: 1) путів-
ники по архівах та наукові покажчики до окре-
мих фондів; 2) збірники архівних документів; 
3) книги та збірники з допоміжних історичних 
дисциплін; 4) праці з суміжних дисциплін (дос-
лідження середньовічної української актової 
мови). Він також відзначив деякі недоліки ви-
дань – необґрунтоване скорочення документів, 
низький рівень або відсутність науково-
довідкового апарату. 

Учасники семінару відгукувалися на актуа-
льні проблеми з життя міста. Так, у зв’язку із 
розробкою герба міста Львова партійні органи 
після обговорення представленого проекту на 
засіданні Спілки художників доручили розгля-
нути це питання на семінарі в архіві. Цій темі 
присвятив змістовне повідомлення «Герб міста 
Львова в XIV–XVIII ст.» начальник відділу 
ЦДІА УРСР у Львові О. Маркевич, проілюстру-
вавши його експонатами архівних документів. 
Він повідомив, що зображення лева вперше зу-
стрічається на печатці, прикріпленій до грамот 
галицько-волинських князів Андрія і Лева II 
(датується 9 серпня 1316 р.) і на щиті останньо-
го галицько-волинського князя Юрія II, а також 
на відтиску міської печатки на документі, дато-
ваному 10 січня 1359 р. Доповідач стверджував, 
що найдавніший герб Львова – це зображення 
відкритих міських воріт, в яких крокує вправо 

лев з відкритою пащею. І за часів австрійського 
панування лев залишався основним елементом 
міського герба. На основі джерельного матеріа-
лу, насамперед сфрагістпчного, О. Маркевич 
дійшов висновку, що при створенні радянського 
герба Львова може бути використане зображен-
ня міської брами з трьома вежами, в якій вправо 
крокує лев. Протокол засідання семінару було 
передано до міського комітету КП УРСР для ос-
таточного затвердження герба Львова. Як відо-
мо, радянський герб міста (автори – І. Карту-
шенко, З. Кецало, Л. Левицький, Е. Мисько, 
Я. Новаківський) був затверджений 15 липня 
1967 р. з використанням в певній мірі названих 
елементів (на синьому щиті розміщувались чер-
воні відчинені міські ворота з трьома вежами і 
золотим серпом і молотом на центральній вежі, 
в арці воріт стояв обернений вправо золотий лев 
з розкритою пащею). 

Загалом, І. Крип’якевич чітко окреслював за-
вдання, що стояли перед науковцями щодо роз-
витку СІД та вказував на потребу їх більш гли-
боких досліджень. Серед пріоритетних завдань 
він бачив підготовку довідників з історії міст і 
сіл України, насамперед Львівщини, створення 
альбомів філіграней і печаток, видання підруч-
ника з хронології. Надалі історик у зв’язку з по-
гіршенням стану здоров’я все рідше відвідував 
засідання особисто, проте його думку дуже по-
важали і дослухались до порад вченого: «Дуже 
прикро, шановний Іване Петрович, що вже дов-
ший час ми не можемо побачитися та поговори-
ти про поточні справи, які випливають в зв’язку 
з дальшою роботою семінарів. Дещо ми робимо, 
уже зібрали теми на цілий рік, я їх посилаю Вам 
для перегляду та Ваших зауважень. …Якщо не 
позволить Вам стан здоров’я бути на семінарі то 
повідомте мене, яка Ваша думка щодо тем пер-
шого семінару та плану на дальніше», – писала 
Н. Врадій у листі до академіка від 7 листопада 
1963 р.48. 

Кращі доповіді і повідомлення учасників се-
мінару, в т. ч. й виступи І. Крип’якевича, публі-
кувалися на сторінках фахової періодики, зок-
рема в журналі «Науково-інформаційний бюле-
тень Архівного управління УРСР» (НІБАУ) 
(з липня-серпня 1966 р. – журнал «Архіви Укра-
їни»), найчастіше – серійному міжвідомчому 
збірнику «Історичні джерела та їх використан-
ня» (виходив з 1964 р.)49. 

Інформацію про роботу семінару суттєво до-
повнюють відомості матеріали Родинного архі-
ву Крип’якевичів, серед яких збереглися запро-
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шення на семінар, машинописні копії матеріалів 
розширеного засідання Наукової Ради ЦДІА 
УРСР у Львові, чернетки, плани і проспекти ар-
хівного семінару50. 

Семінар, що згуртував навколо себе широке 
коло однодумців, насамперед науковців Інсти-
туту суспільних наук АН УРСР та співробітни-
ків львівських архівів, став широко відомим і 
сприймався як дітище академіка І. Крип’якевича. 
Так, Ф. Шевченко в листі до І. Крип’якевича від 
23 червня 1965 р., повідомляючи, що конферен-
ція з архівознавства та спеціальних історичних 
дисциплін пройшла на високому рівні, вказує 
прізвища львівських доповідачів (Я. Кісь, 
Я. Ісаєвич, М. Миць, В. Грабовецький, Р. Кула-
чківський, О. Маркевич, О. Мацюк та ін.) та на-
зиває їх: «учасники Вашого семінару у Львові 
(підкреслення наше – І.М.)»51, чим підкреслює 
особисту роль львівського вченого у створенні 
семінару і організації його роботи.  

І. Крип’якевич був наставником молодих на-
уковців. Як згадував відомий архівіст О. Мацюк, 
«сивоголовий академік, порадившись з дирек-
тором архіву Н. Врадій, зібрав архівну молодь, 
довідався про зацікавлення майбутніх вчених і 
запропонував їм працювати в різних ділянках 
допоміжних історичних дисциплін, а потім ке-
рував їхніми першими кроками в науці»52. Се-
ред практикуючих архівістів, якими опікувався 
І. Крип’якевич, були – М. Вавричин, В. Гавриле-
нко, П. Захарчишина, О. Купчинський, О. Мар-
кевич, О. Мацюк, Е. Ружицький і ін. 

Вчений всіляко підтримував творчу молодь 
на науковому шляху, виявляючи батьківську 
турботу про них. Це яскраво ілюструє фрагмент 
листа І. Крип’якевича до Ф. Шевченка від 
16 березня 1962 р., в якому він підкреслює, що 
львівські молоді науковці є вихованцями семі-
нару та рекомендує їх статті до друку: «До 
«Щорічника» я бажав би дати короткі статті 
львівського молодняку, що виріс біля Семінару 
доп[оміжних] дисц[иплін] в Іст[оричному] архі-
ві (підкреслення наше – І.М.), а саме:  

Маркевич: 1) Печатки селянських грамот кін. 
XVII – поч. XIX ст., 2) Печатки КПЗУ; 

Мацюк: Папірні в Галичині XVI ст. (м[іж] 
ін[шим] – папір друків Ів. Федорова); 

Купчинський: Топонімічні назви Зах[ідної] 
України; 

Содомора: Розподіл дня у середньовіччі (до 
хронології). 

Будь ласка, збережіть для них місце»53. 

Вихованці І. Крип’якевича впевнено виходи-
ли на загальнореспубліканський рівень. Львів-
ські архівісти очолювали роботу по пропагу-
ванню і популяризації СІД і поширенню досвіду 
з їх вивчення. Так, у рубриці «Хроніка та інфо-
рмація» в «Українському історичному журналі» 
постійним дописувачем була директор ЦДІА 
УРСР у Львові Н. Врадій, до «НІБАУ», а пізні-
ше до «Архівів України» подавала інформацію 
про роботу семінару старшого наукового спів-
робітника цього ж архіву П. Захарчишина. Слід 
зазначити, що в цих повідомленнях назва семі-
нару зазнавала змін: «семінар з питань джерело-
знавства і спеціальних історичних дисциплін» 
(1962–1963), «семінар з питань джерелознавства 
і допоміжних історичних дисциплін»54, «семінар 
з спеціальних історичних дисциплін» (1964)55 , 
«семінар з питань архівознавства і спеціальних 
історичних дисциплін» (1965–1966), «семінар з 
архівознавства і спеціальних історичних дисци-
плін» (починаючи з 1967 р.). 

Після смерті І. Крип’якевича спостерігається 
поступове зниження активності роботи семінару, 
скорочення регулярності проведення засідань. 
Варто відзначити, що згодом на базі семінару 
виникли Кабінети допоміжних історичних дис-
циплін. 

Отже, на поч. 1960-х рр. з ініціативи акад. 
І. Крип’якевича у Львові було започатковано 
семінар з архівознавства і спеціальних історич-
них дисциплін, навколо якого сформувався ко-
лектив однодумців, фахівців наукових і громад-
ських установ. Базою для роботи семінару був 
ЦДІАЛ УРСР у Львові. Семінар став яскравим 
прикладом плідного співробітництва науковців 
з зацікавленою громадськістю, створював спри-
ятливе поле для пошуку нових форм міжінсти-
туційної співпраці по відновленню досліджень 
раніше непротегованої тематики. За словами 
І. Крип’якевича, науковці Інституту суспільних 
наук вважали участь у семінарі «творчою фор-
мою допомоги науки виробництву»56. 

Хоча здебільшого на засіданнях обговорюва-
ли питання архівознавства (Н. Врадій, І. Кри-
п’якевич, О. Мацюк, Я. Дашкевич, П. Захар-
чишина, І. Сварник, О. Купчинський, Я. Ісаєвич, 
У. Єдлінська, Х. Пироженко), джерелознавства 
(І. Крип’якевич, Я. Ісаєвич, В. Грабовецький, 
О. Купчинський, П. Захарчишин, У. Єдлінська, 
Я. Дашкевич), археографії (І. Крип’якевич, 
Н. Врадій, Я. Дашкевич, Я. Ісаєвич, О. Куп-
чинський), історіографії (Я. Ісаєвич); тут також 
заслуховувались доповіді з проблем таких СІД, 
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як: палеографія (І. Крип’якевич, О. Купчинський, 
П. Захарчишина, Я. Кісь, Я. Дашкевич, У. Єд-
лінська), дипломатика (О. Купчинський, Я. Даш-
кевич, П. Захарчишин), метрологія (Ю. Гросман, 
Я. Сеник, Я. Ісаєвич), сфрагістика (О. Маркевич, 
В. Гавриленко, П. Жолтовський, С. Бокало, 
В. Грабовецький, І. Сварник, В. Терський), хроно-
логія (І. Крип’якевич, Я. Кісь, А. Содомора, 
О. Купчинський), генеалогія (В. Грабовецький), 
картографія (І. Крип’якевич, О. Купчинський), ге-
ральдика (О. Маркевич), філігранологія (О. Ма-
цюк), книгознавство (І. Крип’якевич, Ю. Дорош), 
а також окремих питань історії і стану розвитку 
цих дисциплін (І. Крип’якевич, Я. Ісаєвич, 
Я. Кісь). Результатом студій також стали масш-
табні проекти на кшталт «Краткого словаря ар-
хивной терминологии» (1968), персональні дос-
лідження57, участь у підготовці «Історії міст і 
сіл УРСР», введення до наукового обігу кола 
ідеологічно табуйованих видів історичних дже-
рел (церковні документи). Учасники семінару 
взяли активну участь в ініційованій Ф. Шевчен-
ком науковій дискусії, щодо термінів «спеціаль-
ні історичні дисципліни» і «допоміжні історичні 
дисципліни». Більш детальне висвітлення цих 
аспектів може стати в перспективі предметом 
спеціальних досліджень. 
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В статье рассматривается деятельность семинара по архивоведению и специальным историче-
ским дисциплинам Центрального государственного исторического архива УССР во Львове и роль в 
его создании выдающегося украинского ученого И. Крипьякевича. Данное исследование интересно 
с точки зрения изучения истории украинской исторической науки и будет способствовать дополне-
нию научного портрета И. Крипьякевича как организатора научной жизни, наставника творческой 
молодежи. 

Ключевые слова: семинар по архивоведению и специальным историческим дисциплинам, Цен-
тральный государственный исторический архив Украины во Львове, И. Крипьякевич. 

 
The article outlines the work of the seminar on archival science and special historical disciplines held in 

the State Central Historical Archives of the UkrSSR in L’viv, and the role the outstanding Ukrainian scien-
tist I. Krypyakevych played in its creation. This study is interesting in terms of the history of Ukrainian 
historical science; this will help to complement the portrait оf I. Krypyakevych as the science life organizer 
and creative youth mentor. 

Key words: the seminar on archival science and special historical disciplines, the Central State Histori-
cal Archives of UkrSSR in L’viv, I. Krypyakevych. 
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ПРО МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ  
«АРХІВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ» 

 
 
07–08 грудня 2017 р. в м. Києві відбулася 

Міжнародна науково-практична конференція 
«Архіви в сучасному світі: виклики та завдан-
ня». Захід було організовано з нагоди 100-ліття 
розвитку архівної системи в Україні з метою об-
говорення нагальних проблем, що виникають у 
практиці роботи сучасних (в тому числі і облас-
них) архівів та окреслення способів (шляхів) їх 
вирішення1. У конференції взяло участь близько 
150 учасників, які представляли вищі навчальні 
заклади та наукові установи, органи влади, цен-
тральні державні та обласні архіви, банківський 
сектор, ІТ-сферу, громадськість. Серед учасни-
ків конференції були присутні гості із Азербай-
джану, Білорусі, Вірменії, Польщі. Архівісти із 
Казахстану та Угорщині привітали учасників 
конференції заочно. 

Співорганізаторами конференції виступили 
Національна академія державного управління 
при Президентові України, Український науко-
во-дослідний інститут архівної справи та доку-
ментознавства, Центральний державний елект-
ронний архів України, Центральний державний 
архів зарубіжної україніки та Спілка архівістів 
України. Захід відбувся в рамках підписаної 
Угоди про співробітництво між Національною 
академією державного управління при Прези-
дентові України і Українським науково-дослід-
ним інститутом архівної справи та документоз-
навства від 11 квітня 2017 р.2 

Офіційна частина роботи конференції вклю-
чала в себе Пленарне засідання та 7 робочих се-
кцій: «Проблеми електронного архівознавства і 
документознавства та шляхи їх вирішення» 3 ; 
«Доступ до документів НАФ: між традицією та 
сучасністю»; «Архівна україніка в сучасному 
інформаційному просторі»4; «Проблеми сучас-
ної архівної теорії та практики»; «Практика 
оцифрування архівних документів: вітчизняний 
та зарубіжний досвід» 5 ; «Різні аспекти дослі-
дження документа з позиції його міждисциплі-

нарного характеру»; «Проблеми підготовки та 
професійної реалізації фахівців архівної сфери»6. 

Відкрили конференцію виступи: Президента 
Національної академії державного управління 
при Президентові України, доктора наук з дер-
жавного управління, професора Василя Куйбіди; 
Голови Державної архівної служби України Те-
тяни Баранової; заступника Державного секре-
таря Кабінету Міністрів України Сергія Дехтя-
ренка; Генерального директора державних архі-
вів Республіки Польща Войцеха Возняка; Голо-
ви Спілки архівістів України, професора кафед-
ри архівознавства та спеціальних галузей істо-
ричної науки історичного факультету Київсько-
го національного університету імені Тараса Ше-
вченка, доктора історичних наук, професора Ми-
коли Щербака; завідувача кафедри архівознавства 
та спеціальних галузей історичної науки історич-
ного факультету Київського національного уніве-
рситету імені Тараса Шевченка, доктора історич-
них наук, професора Марини Палієнко. 

Розпочинаючи роботу конференції, прези-
дент Національної академії професор Василь 
Куйбіда наголосив на важливості заходу, зазна-
чивши, що збережені архівні документи допо-
магають переосмислити українську історію. 
Кожне наступне покоління має обов’язково 
продовжувати історію, але спираючись на істо-
ричне минуле. «Сьогодні для нас архівна справа 
надзвичайно важлива з точки зору майбутнього. 
Перед нами стоїть завдання завершити форму-
вання правової, незалежної держави. Архіви 
слугують не тільки безцінним скарбом, а й ве-
ликою інформаційною системою. Завдання сьо-
годнішньої Конференції – зробити архіви дос-
тупними для тих, хто буде цікавитися історією. 
Майбутнє держави буде таким, яким ми зроби-
мо з вами, спираючись на досвід попередни-
ків», – зазначив Василь Куйбіда7. 

© Соф’я Каменєва, 2017 
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Голова Державної архівної служби України 

 

Під час урочистого відкриття Міжнародної науково-практичної конференції «Архіви в сучасному 
світі: виклики та завдання», 07–08 грудня 2017 р., м. Київ 

 

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Архіви в сучасному світі:  
виклики та завдання», 07–08 грудня 2017 р., м. Київ 
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Голова Державної архівної служби України Те-
тяна Баранова у своєму виступі підкреслила, що 
конференція є одним із заходів, присвяченому 
100-річчю від дня створення першого державно-
го органу управління системою архівних уста-
нов України. За її словами, український народ 
повинен знати історію та пишатися Україною. 
Саме тому, потрібно дбати про збереження ми-
нулого для нащадків, які будуть підтверджувати 
історію України. Важливим у цьому процесі є 
обговорення і визначення завдань та механізмів, 
пов’язаних із архівною справою8. 

Учасники конференції у форматі пленарного 
та секційних засідань обговорили широкий 
спектр питань щодо проблем та завдань, які 
стоять перед архівами у сучасному світі, а та-
кож окреслили основні шляхи їх вирішення. 

Зазначимо, що організатори конференції 
здійснили відеотрансляцію роботи пленарного 
засідання конференції та частини секційних за-
сідань із подальшим розміщенням запису на 
YouTube-каналі Центрального державного елек-
тронного архіву України9. 

Під час роботи конференції було підписано 
Угоду про співробітництво між Спілкою архіві-
стів України та Асоціацією польських архівістів 
(Stowarzyszenie Archiwistów Polskich – SAP). 
З української сторони Угоду підписав Голова 
Спілки архівістів України професор Микола 
Щербак, з польської – заступник Голови Асоці-
ації польських архівістів Піотр Завільський 
(Piotr Zawilski). Відразу після підписання Угоди 
Піотр Завільський передав українським колегам 
презентаційну продукцію та наукові видання 
Асоціації польських архівістів. 

В рамках роботи конференції відбулася про-
токольна зустріч Голови Державної архівної 
служби України Тетяни Баранової з Генераль-
ним директором державних архівів Республіки 
Польща Войцехом Возняком. Було обговорено 
стратегічні напрямки активізації діяльності Ук-
раїни і Польщі в архівній сфері, зокрема плани 
спільних виставок архівних документів та плід-
ної співпраці між українськими та польськими 
архівістами. 

Програма конференції передбачала для своїх 
учасників оглядові екскурсії до Центрального 
державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного; Центрального державно-
го історичного архіву України, м. Київ; Центра-
льного державного архіву-музею літератури і 
мистецтва України та культурну програму: ви-
ступ тріо бандуристів «Злагода», фольклорного 

ансамблю «Кралиця», екскурсії до Національ-
ного заповідника «Софія Київська» та «Зимових 
вечорниць». 

Генеральним спонсором заходу виступила 
ТОВ «ОСГ Рекордз Менеджмент Україна». 

Інформація про захід була опублікована на 
веб-сторінках організаторів та учасників конфе-
ренції, шпальтах професійних журналів та ін-
ших ЗМІ10. 
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В статті розкрито суть необхідності оцифрування архівних документів НАФ з метою збереження 
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Вперше за останні 70 років перед архівними 

установами Луганської області виникла загроза 
знищення документів Національного архівного 
фонду України – надбання українського народу, 
які представляють історичну, наукову, духовну, 
культурну цінність як для громадян регіону і 
України в цілому так і світової спільноти. 

З 2014 р. місто Луганськ і частина Лугансь-
кої області опинилися під контролем незакон-
них збройних формувань. 

Згідно з розпорядженнями Луганської обл-
держадміністрації протягом серпня-вересня 
2014 р. Держархів двічі змінював місцезнахо-
дження: з першого серпня 2014 р. – це була ад-
міністративна будівля Сватівської районної ра-
ди за адресою: вул. Радянська, 25, м. Сватове, а 
з 19 вересня 2014 р. – місто Сєвєродонецьк за 
адресою: Центральний проспект, 591. 

Незважаючи на складну ситуацію Державний 
архів Луганської області не припиняв свого фу-
нкціонування та в повному обсязі виконував 
свої функції по липень 2015 р. Після вторгнення 
озброєних осіб у середині серпня 2014 р. у буді-
влю Державного архіву Луганської області за 
адресою: м. Луганськ, вул. Совєтська, 85 праці-
вникам архіву вдалося частково виявити части-
ну документів Національного архівного фонду 
України, яка була викрадена. Але, нажаль, про-
вести повну інвентаризацію документів можли-
вості не було. 

На непідконтрольній українській владі тери-
торії залишилось 1774523 од. зб. документів На-
ціонального архівного фонду. Технічної можли-
вості збереження документів в електронному ви-
гляді в архівних установах Луганщини не було. 

Не дивлячись на те що Хартія збереження 
цифрового надбання, прийнята на 32-ій генера-
льній конференції ЮНЕСКО у Парижі у 2003 р., 
виробила стратегічний план щодо реалізації 

програми ЮНЕСКО «Пам’ять людства» в час-
тині цифрової спадщини та Україна як і інші 
країни світу стала учасницею цих світових про-
ектів, однак їх реалізація мала труднощі як 
об’єктивного так і суб’єктивного характеру. В 
Україні і досі не затверджені на державному рі-
вні стандарти, які б чітко регламентували про-
цедуру збереження електронних документів2. 

За новим місцем розташування, провідне мі-
сце у діяльності Держархіву посіло питання за-
безпечення збереженості документів Націона-
льного архівного фонду. 

У зв’язку з можливістю невідворотної загро-
зи втрати або пошкодження документів НАФ, 
Держархівом було прийнято рішення щодо 
першочергового прийняття документів НАФ від 
архівних установ розташованих на лінії зітк-
нення. Так, у 2015 р. на державне зберігання 
прийнято 289 справ Щастинської міської ради 
та її виконавчого комітету за період з 2008 по 
2013 р., а у 2016–2017 рр. – 148 фондів загаль-
ною кількістю біля 11 тис од. зб. НАФ архівних 
установ Станично-Луганської і Попаснянської 
райдержадміністрацій за 1943–2015 рр. 

За договорами оренди у користування Держ-
архіву Луганської області було надано, станом 
на 2017 р., приміщення загальною площею 
422,6 м2, з них 10 робочих кабінетів та 2 архіво-
сховища (154,1 м2). 

Станом на 01.12.2017 на державному збері-
ганні в Держархіві знаходиться 167 фондів зага-
льною кількістю біля 15 тис од. зб., з них близь-
ко 40% справ створені у середині минулого сто-
річчя на папері низької якості, документи запо-
внені чорнилами або олівцем, з ознаками ста-
ріння або крихкості паперу, мають тенденцію до 
згасання текстів, потребують або перебувають 
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після ремонту. Необхідно зазначити що 10% 
справ мають не стандартні розміри, товщина 
справ перевищує 250 аркушів (2,5–3 см) у 1,5–
2 рази. 

У ці непрості для Луганської області часи на-
гальною потребою стало збереження історико-
культурної спадщини, а це оцифрування доку-
ментів НАФ України, яке слід розглядати як ос-
новну стратегію забезпечення збереженості до-
кументів. 

Для забезпечення якісного збереження доку-
ментів Національного архівного фонду, у лис-
топаді 2016 р. Державний архів Луганської об-
ласті уклав Грантову угоду на суму 1 млн. 
200 тис. грн. та придбав спеціальне обладнання, 
для оцифровки документів Національного архі-
вного фонду (рис. 1), збереження їх в електрон-
ному вигляді (рис. 2) та забезпечення доступу 
до них громадян України та інших осіб, які ма-
ють на це право. 

Процес сканування в Держархіві розпочався 
лише з січня 2017 р. і на сьогодні уже оцифро-
вано 1222 справи, виготовлено 109315 цифро-
вих копій. 

 

Рис. 1. Спеціалізований сканер для оцифрування 
документів. 

З метою ефективної обробки зростаючих об-
сягів інформації, радикального підвищення 
продуктивності праці і надання нових видів по-
слуг суспільству, які неможливі без викорис-
тання сучасних технологій обробки значних ма-
сивів інформації, що відноситься до Національ-
ного архівного фонду, Державним архівом Лу-
ганської області розроблений проект програми 
впровадження системи електронного докумен-
тообігу та створення електронного архіву. Роз-
порядженням голови обласної державної адмі-
ністрації – керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 за-
тверджено нову редакцію Стратегії розвитку 
Луганської області до 2020 р., яка передбачає 
реалізацію проекту розвитку архівної справи 
Луганщини. Тому в 2017 р. Держархівом розро-
блено проект програми впровадження системи 
електронного документообігу та створення еле-
ктронного архіву документів НАФ на загальну 
суму 713 тис. 800 грн. та подано на включення 
до проекту регіонального розвитку, який плану-
ється реалізувати у 2018 р. Також Держархівом 
розроблено та надано додаткові пропозиції до 
грантової угоди на комп’ютерне обладнання і 
книжкові сканери формату А4, А3 для прове-
дення оцифровки документів НАФ в архівних 
установах області до проекту в рамках програми 
«Українська ініціатива з підвищення впевненос-
ті» (UCBI) та технічне завдання для включення 
до проекту регіонального розвитку з реалізації 
Стратегії розвитку Луганської області до 2020 р. 

У майбутньому планується на базі Держав-
ного архіву Луганської області створити 
об’єднану електронну базу даних, яка буде вмі-
щувати в себе всі архівні документи та довідко-
вий апарат до них усіх архівних установ області. 

 

Рис. 2. Процес оцифрування архівних документів. 
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Реалізація цього проекту надасть можливість 
архівним установам Луганської області оцифру-
вати понад 1,7 млн. документів Національного 
архівного фонду, які знаходяться на їх зберіган-
ні, створити комп’ютеризований довідковий 
апарат, сформувати уніфікований електронний 
каталог, наповнити власну електронну базу да-
них описами фондів і цифровими копіями доку-
ментів та передати до Держархіву для розмі-
щення в об’єднану регіональну базу даних. Ці 
заходи допоможуть зберегти безцінне націона-
льне надбання та задовольнити необхідний об-
сяг потреб громадян. 

Здійснення запланованих заходів дозволить 
працювати безпосередньо з високоякісними ко-
піями оцифрованих документів, здійснювати їх 
швидкий пошук, надавати оперативну інформа-
цію щодо наявності документів, їх складу із за-
значенням років, за які вони передані на збері-
гання до архівних установ області. 

Уже на початку реалізації першого проекту 
оцифровування документів стала очевидною 
необхідність паралельного розроблення та осво-
єння технології зберігання цифрових копій. При 
цьому слід зазначити, що в результаті оцифро-
вування документів у цифровій формі зберіга-
ється його інформаційна складова, яка не має 
жорсткого прив’язування до конкретного мате-
ріального носія. Тому на сьогодні важливим 
кроком є вибір найоптимальніших форматів 
зберігання цифрової інформації. Виходячи з 
принципу одноразового оцифровування доку-
ментів як необхідної вимоги до застосування 
даної технології, виникла необхідність у ство-
ренні повноцінної якісної цифрової копії, здат-
ної при потребі замінити оригінал документа, 
який повинен стати підґрунтям для виготовлен-
ня «похідних» копій для користування. Для ви-
рішення цього питання необхідно розробити 
єдине програмне забезпечення для фото-, фоно-, 
кінодокументів з впровадженням його у всій си-
стемі архівних установ України. При розробці 
такого програмного продукту необхідно враху-
вати довготривале і надійне зберігання та вклю-
чати не тільки використання необхідних форма-
тів подання інформації, а й пристроїв для збері-
гання великих об’ємів цифрових даних, які по-
винні забезпечити:  

– максимальну надійність; 
– інформаційну ємкість з достатнім об’ємом 

пам’яті; 
– високу швидкість зчитування даних; 
– захист даних від несанкціонованого доступу. 

З урахуванням цих критеріїв необхідно виб-
рати єдину систему довготривалого зберігання 
цифрового контенту яка б стала оптимальним 
варіантом одночасного вирішення завдань зруч-
ного використання і довготривалого зберігання 
документів. Невід’ємним стратегічним компо-
нентом цієї системи зберігання даних повинно 
стати резервне копіювання. Важливим пробле-
мним аспектом є також довготривале зберігання 
цифрових копій в епоху швидкої зміни поколінь 
цифрових носіїв і апаратно-програмних плат-
форм. Усе це вимагає оновлення спеціалізова-
них професійних технологій і проблемного за-
безпечення із періодичністю частоти міграції 
цих документів з існуючого донині покоління 
програмно-технічних засобів обчислювальної 
системи в наступне. Технологія довготривалого 
та постійного зберігання має задовольняти ви-
моги збереженості (цілісність, автентичність) та 
постійної визначеності електронних докумен-
тів(доступ із візуалізації та можливістю відтво-
рення на папері)3. 

Успішна реалізація цього важливого завдан-
ня, а саме зберігання цифрової історико-куль-
турної спадщини – безпосередньо залежить від 
рівня професійної компетентності кадрів, що 
нині також є проблемою. Сучасне обладнання 
вимагає наявності кваліфікованого ІТ-персо-
налу, здатного забезпечити експлуатацію склад-
них комп’ютерних апаратно-програмних ком-
плексів, систем зберігання, резервного копію-
вання, дотримування всіх технологічних вимог. 

Оцифровка документів включає в себе не 
тільки процес сканування та контроль за якістю 
зображення, але і інші аспекти, які впливають 
на кінцевий результат, а саме: вибір необхідного 
обладнання, розробка інформаційно-пошукових 
баз даних, наявність кваліфікованого персоналу 
та спеціалістів, можливість проведення поточ-
ного контролю за роботою у режимі реального 
часу, якість оцифровки та ін. Ігнорування зазна-
чених факторів призведе до формального або 
стихійного підходу до сканування із застосу-
ванням непрофесійного обладнання, відсутність 
розуміння цілей оцифровки, що сприяє знижен-
ню якості сканування у погоні за кількістю 
оцифрованих аркушів. 

Такий комплексний підхід до процесу скану-
вання спонукає як виконавців так і користувачів 
до ініціювання створення Єдиного центру з 
оцифровки документів на базі науково-дослід-
них інститутів та профільної архівної установи. 
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Через відсутність необхідних нормативно-
правових документів, законодавчо врегульова-
ного програмного забезпечення та методичного 
посібника з оцифровки документів перед Держ-
архівом виникли труднощі  щодо обробки оци-
фрованих документів, їх обліком і наступним 
користуванням. 

Для подальшої ефективної роботи з цифро-
вими документами необхідно Архівною служ-
бою України розробити методику виконання 
робіт щодо: 

– поетапного виконання робіт при здійсненні 
процесу сканування та редагування архівного 
документа; 

– надання практичної допомоги у скануванні 
та редагуванні документів, які мають особливос-
ті в оформленні (занадто близько текст до проши-
вки, низька якість паперу, інші особливості); 

– зазначення основних вимог до обліку відс-
канованої інформації та оцифрованих архівних 
документів (наприклад – проставлення умовно-
го шифру на обкладинці справи, тощо); 

– розроблення єдиної програми для створення 
бази даних оцифрованих архівних документів; 

– створення пошукової системи відсканова-
ної інформації; 

– надання порядку використання оцифрова-
ної інформації; 

– розроблення денних норм витрат робочого 
часу для виготовлення та редагування  цифро-
вих копій; 

– надання рекомендацій з питань охорони 
праці, санітарно-гігієнічного режиму для праці-
вників, зайнятих в робочих процесах оцифру-
вання архівних документів; 

– передбачення захисту бази даних від несанк-
ціонованого доступу до оцифрованої інформації. 

Методичні розробки допоможуть архівним 
установам запровадити єдиний підхід до проце-
су оцифровки документів, їх сканування, реда-
гування, обліку та наступного зберігання оциф-
рованої інформації. Науково обґрунтований 
підхід, допоможе визначити оптимальну кіль-
кість цифрових копій, які можуть бути виготов-
лені працівником за один робочий день, що до-
поможе при складанні індивідуальних планів 
роботи працівників (ф. № 112) та планів-звітів 
роботи відділу (ф. № 111). Запровадження єди-
ного підходу надасть змогу архівним установам, 
у разі потреби, обмінюватись інформацією у 
єдиному форматі та передавати на збереження 
до електронних архівів. Усі ці питання необхід-
но комплексно вирішувати на державному рівні. 

Державний архів Луганської області всіляко 
шукає шляхи для успішного вирішення усіх задач, 
які ставить перед ним саме швидкоплинне життя. 

Завдяки підтримки голови облдержадмініст-
рації – керівника військово-цивільної адмініст-
рації Ю. Г. Гарбуза, Держархіву вдалося вирі-
шити низку питань матеріально-технічного за-
безпечення: придбано 54 стелажа для архівос-
ховищ (понад 115 тис грн), 13 персональних 
комп’ютерів (понад 183 тис грн), 5 багатофунк-
ціональних пристроїв та 2 принтера (понад 
50 тис грн), 2 тис архівних коробів (1410 тис грн), 
офісні меблі на 52 тис грн тощо. 

З метою забезпечення відкритого та прозоро-
го інформування громадськості про діяльність 
Держархіву у 2016 р. було створено офіційний 
веб-сайт, а в 2017 р. – розроблено новий дизайн 
сайту, електронні інформаційні ресурси якого 
зберігаються на серверах Центрального держав-
ного електронного архіву України. 

У перспективі розвитку архівної сфери Луга-
нщини: 

1. Побудувати архівосховища та читальний 
зал Держархіву з метою забезпечення умов для 
якісного збереження документів НАФ та досту-
пу істориків, студентів, здобувачів наукового 
ступеня до документів НАФ для проведення на-
укової та дослідницької діяльності. 

2. Впровадити електронний документообіг в 
Державному архіві та установах, організаціях, 
підприємствах, які являються джерелами ком-
плектування документами НАФ. 

3. Своєчасне та якісне виконання завдань 
Плану розвитку архівної справи Луганської об-
ласті, а саме: упорядкування архівних докумен-
тів у встановлені законодавством строки; пер-
шочергове приймання на постійне зберігання 
документів НАФ, що зберігаються в установах-
джерелах комплектування архівних установ по-
над встановлені роки; якісний розгляд докумен-
тів, які надаються на ЕПК; проведення семінарів 
та надання практичної допомоги юридичним 
особам – джерелам формування НАФ; робота із 
засобами масової інформації та виставкова дія-
льність, обов’язкове проведення оглядів стану 
діловодства та збереженості архівних докумен-
тів підприємств, установ, організацій – джерел 
формування архівних установ області. 

Тому на сьогодні гостро постає питання не 
тільки збереження історико-культурної спад-
щини у вигляді цифрових копій, а і успішного 
введення електронного документообігу, як у 
всіх архівних установах так і в організаціях, ус-
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тановах, підприємствах, які являються джере-
лами комплектування Національного архівного 
фонду. 

Підсумком цієї статті є усвідомлення того, 
що формування цифрових ресурсів є складним 
технологічним завданням, яке потребує послі-
довного системного підходу. Основними про-
блемами, які необхідно вирішити під час фор-
мування цифрових копій є створення умов для 
надійного зберігання великих обсягів цифрової 
інформації, визначення засад довготривалого 
збереження та надійного доступу до створення 
цифрового ресурсу, впровадження системи ор-
ганізації знань для забезпечення досконалого 
доступу до оцифрованих документів, створення 
передумов для органічної інтеграції традицій-
них ресурсів та цифрових інформацій. 

Електронний документний потік за своєю 
природою надто швидкий і відкритий, робота з 
ним вимагає від працівників архівних установ 
знань щодо нових процесів та операцій. Відпо-
відно, необхідні семінари та тренінги для пер-
соналу всіх рівнів, а також постійні консультації 
з технічних, юридичних та економічних питань. 
Крім того, фахівці повинні мати системне мис-
лення, щоб оптимально співвіднести придбання 
електронних ресурсів та їх подальше життя в 
архіві, тобто особливості каталогізації та пошу-
кових систем, нормативи зберігання, технічне 
забезпечення та кількість автоматизованих 
місць на сучасному етапі та в перспективі.  

Сьогодні у архівній галузі необхідна концеп-
ція, відповідно до якої архів при обслуговуванні 

користувача базувався б не тільки на своїх вну-
трішніх ресурсах, але й на забезпеченні доступу 
до всесвітньої інформації. Досягнення цієї мети 
можливо в результаті формування нових підхо-
дів до широкого запровадження новітніх техно-
логій на основі комп’ютерної техніки та віртуа-
льного забезпечення вимог користувачів. 
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В статье раскрыта сущность необходимости оцифровки архивных документов НАФ с целью со-
хранения историко-культурного наследия Украины, внедрения системы электронного документо-
оборота, электронного архива, с обоснованием необходимости выбора единой системы долговре-
менного хранения цифрового контента архивных документов. 
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наследие, архивные учреждения, сканирование документов, объединенная электронная база данных. 

 
The article discloses the essence of the need to digitize the NAH archival documents in order to pre-

serve the historical and cultural heritage of Ukraine, to introduce the electronic document flow system, the 
electronic archiving, and justifies the necessity to choose a unified system of long-term storage of digital 
content of archival documents. 
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В статье проанализирована деятельность Объединения польских архивистов в области образова-
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Одной из важнейших целей деятельности 

Объединения польских архивистов является об-
разование в области архивоведения. Работы по 
данному направлению начались в 60-х гг. про-
шлого столетия и поначалу не имели строгих 
организационных форм. Члены организации 
проводили учебную деятельность в рамках про-
ектов, проводимых отдельными государствен-
ными архивами, принимая участие в организо-
ванных ими конференциях, симпозиумах и се-
минарах. Активно также участвовали в обуче-
нии на курсах повышения квалификации, орга-
низованных учреждениями, назначенными для 
проведения дидактических мероприятий. 

Важнейшим достижением Объединения в 
области архивного образования в начальный 
период было участие в создании Курсов архи-
воведения для выпускников средних школ в 
Варшаве на основе специализации Государ-
ственной школы научно-технической докумен-
тации. В 1969–1970 учебном году первая группа 
студентов Курсов архивоведения начала обуче-
ние. Следует подчеркнуть, что программа заня-
тий в рамках специализации, подготовленная в 
сотрудничестве с Объединением, по-прежнему 
лежит в основе большинства обучающих про-
грамм. Объединение также приняло активное 
участие в подготовке учебной программы по 
обучению профессии техник-архивист. Помимо 
вышеупомянутых форм обучения организовы-
вались симпозиумы, лекции и мероприятия по 
популяризации архивов, передающие на разном 
уровне архивное знание. Скромное финансиро-
вание не позволяло осуществлять более широ-
кую деятельность в части обучения архивному 
делу. Была издана всего лишь одна брошюра из 
запланированной серии материалов для архиви-
стов организации. До 1994 г. Объединение не 
проводило самостоятельных инициатив в обла-

сти подготовки архивистов, удовлетворяясь 
участием в учебном процессе организованном 
другими учреждениями. В 1994 г. по инициати-
ве Збигнева Пустулы, Вальдемара Высоцкого и 
Барбары Возьняковской был создан Главный 
Центр курсов по документоведению и архивно-
му делу, который отвечал за организацию обу-
чения архивистов и документоведов, а также за 
координацию проводимых в этой области кур-
сов. В 1995 г., после завершения необходимых 
формальностей, Центр был зарегистрирован в 
варшавских органах образования. Начиная с 
1994 г., в отдельных государственных архивах 
были организованы дидактические отделения, 
которые проводили курсы. Был также назначен 
Программный совет Центра, состав которого в 
настоящее время меняется каждые пять лет вме-
сте со всеми органами Объединения польских 
архивистов. 

С осени 2002 г. Главный Центр курсов по 
документоведению и архивному делу был пре-
образован в Краевой центр архивного образова-
ния. Им руководит директор, назначенный Глав-
ным Управлением Объединения. Основную ди-
дактическую деятельность проводят отделения 
краевого центра, организованные при отдель-
ных государственных архивах или филиалах 
Объединения. 

Разработанные, одобренные Главным, а за-
тем Краевым центром Объединения польских 
архивистов, и действующие на сегодняшний 
день следующие основные формы образования: 

– курсы первой степени, направленные на 
изучение функций архивистов и документоведов, 
а также необходимых теоретических знаний в 
области архивоведения и документоведения; 

– курсы второй степени для совершенствова-
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ния теоретических знаний, полученных на кур-
сах первой степени, на основе практических за-
нятий, проводимых в государственных архивах; 

– семинары и симпозиумы, организованные с 
целью обучения административных кадров в 
области документоведения или прошедших 
обучение первой и второй ступени архивистов, 
связанных с делопроизводством специальной 
документации, например, звуковой, медицин-
ской, банковской, судебной и т. п.  

Программа курсов первой степени состоит 
обычно из 34 часов лекций и практических заня-
тий. Разработанная программа может корректи-
роваться преподавателями в определенных гра-
ницах с целью адаптации учебного материала к 
обучаемой группе слушателей. Самый большой 
тематический блок посвящен методологии рабо-
ты в архивах организации и рассчитан не менее 
чем на 14 часов лекции. Минимум 4 часа зани-
мают вопросы связанные с правовой основой ра-
боты с современной документацией. Дополни-
тельно, подробные аспекты архивного права 
включены в другие тематические блоки. Особое 
внимание уделяется организации документове-
дения, где обсуждаются современные системы 
делопроизводства, номенклатуры дел и их прак-
тическое применение, в частности в отношении 
безжурнальной канцелярской системы докумен-
товедения. В течение последних лет слушатели 
знакомятся также с некоторыми элементами 
электронного документооборота и принципами 
систем электронного документооборота. 

Программа курсов второй степени рассчита-
на на 36 часов лекций и практических занятий, с 
существенным преимуществом последних. Тео-
рия в основном представляет собой углублен-
ную лекцию по вопросам происхождения и хро-
нологических рамок фондов. Остальные занятия 
посвящены определению и систематизация ар-
хивных материалов, а также документации вре-
менного хранения. Обучение охватывает также 
вопросы связанные с архивацией документации 
в специальных форматах. 

Значительную роль играют в последние вре-
мена симпозиумы и семинары, организованные 
отделениями при Объединении. Представляе-
мые там доклады служат не только обмену опы-
том и интеграции среды, но также (по крайней 
мере, некоторые из них) имеют значительную 
образовательную ценность и служат углубле-
нию знаний участников. Следует также отме-
тить, что в данных мероприятиях принимают 
участие лучшие специалисты в области архиво-

ведения, сотрудники университетов и многих 
польских архивов. 

Численность постоянного педагогического 
состава составляет примерно 70 человек, в том 
числе несколько докторов наук. Обучением за-
нимаются квалифицированные сотрудники гос-
ударственных архивов и организации, а в неко-
торых случаях, также сотрудники высших учеб-
ных заведений. Курсы, организованные Объ-
единением польских архивистов, пользовались 
и пользуются хорошей репутацией. Связано это, 
главным образом, с тем, что мы стараемся мак-
симально выдвигать практический аспект кур-
сов. Значительная часть преподавателей – это 
сотрудники архивного контроля, знакомые с 
правовыми нормами, регулирующими оборот 
документации. Это знание особенно полезно в 
последние годы, поскольку мы наблюдаем раз-
личие между действующей архивной теорией и 
практикой документооборота в государствен-
ных и местных учреждениях. На курсах мы по-
казываем, как обращаться с документацией в 
соответствии с законодательством, даже если 
оно отстает от архивной теории, а также учим, 
как следует решать проблемы в соответствии с 
архивными правилами. Считаем, что обучение, 
предоставляемое Объединением польских архи-
вистов должно дать участникам, в том числе 
членам нашего Объединения, возможность по-
лучить и сохранить работу по своей профессии. 
Хочется отметить, что обучение на наших кур-
сах проходили сотрудники различных мини-
стерств, в том числе, Министерства финансов, 
центральных учреждений, работники Высшей 
контрольной палаты, Государственной проти-
вопожарной службы и Института национальной 
памяти. В настоящее время в Варшаве препода-
вательскую деятельность ведут 24 филиала и 
головная организация. В 2012–2016 гг. было 
проведено 305 курсов, в том числе 78 второй 
степени, на которых обучалось 5706 и 1122 че-
ловек, соответственно. За тот же период на се-
минарах и курсах, направленных на обучение 
знаниям в области архивоведения, приняло уча-
стие 977 человек. 

В приведенных ниже таблицах представлены 
статистические данные по количеству прошед-
ших обучение участников курсов и семинаров 
за последние годы. 

Полное обучение не было бы возможным без 
предоставляемых слушателям соответствующих 
дидактических материалов. Первоначально это 
были собранные в виде брошюры копии основ 
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ных архивных положений и терминов в области 
документоведения и архивного дела. С 2000 г. мы 
постоянно совершенствуем, в соответствии с ме-
няющимся законом, архивные учебники. В этом 
году было опубликовано 5 доработанных изданий. 

Таблиця 2 
Количество участников семинаров  

и курсов в период 2012–2016 гг. 

Год Количество участников 
2012 132 
2013 101 
2014 217 
2105 295 
2016 232 
Всего 977 

В настоящее время обучающие отделения и 
центральная организация в Варшаве используют 
собственные мультимедийные проекторы и пре-
зентации. Следует отметить, что образователь-
ная деятельность Объединения польских архи-
вистов, проводимая в течение почти 24 лет, су-
щественно повлияла на архивы организаций 
в стране, способствовала распространению зна-
ний о современных технологиях документообо-
рота и повысила уровень работы многих учре-
ждений в области управления документами. 

Достигнутые показатели не заслоняют со-
временные проблемы и вызовы. Принятая фор-
ма курсов по документоведению и архивному 
делу выполняет свои задачи, но медленно ис-
черпывает свои возможности. Например, закон 

Таблиця 1 
Статистика курсов за 2012–2016 гг. 

№. KCEA 

Количество курсов Количество участников 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

В
се

го
 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

В
се

го
 

1 Быдгощ 1 1 0 2 1 5 30 30 0 44 26 130 
2 Ченстохова 2 2 1 1 1 7 26 37 21 16 18 118 
3 Гожув Велькопольски 1 1 1 1 1 5 9 9 15 19 23 75 
4 Калиш 0 1 0 1 0 2 0 13 0 19 0 32 
5 Катовице 5 6 4 4 5 24 137 111 81 81 118 528 
6 Келце 4 5 3 3 4 19 64 62 49 39 48 262 
7 Кошалин 4 2 3 3 3 15 47 24 67 44 37 219 
8 Краков 4 0 0 0 0 4 35 0 0 0 0 35 
9 Легница 4 5 2 4 2 17 48 79 46 47 32 252 
10 Лешно 1 0 1 0 1 3 10 0 15 0 16 41 
11 Люблин 3 2 3 2 2 12 63 40 62 41 37 243 
12 Лодзь 4 4 4 4 6 22 84 89 82 83 131 469 
13 Мальборк 1 0 1 0 0 2 7 0 8 0 0 15 
14 Ольштын 3 3 3 4 4 17 46 55 44 67 46 258 
15 Ополе 1 2 1 2 2 8 18 37 13 27 26 121 
16 Петркув Трибунальский 2 3 4 3 3 15 28 42 50 31 35 186 
17 Плоцк 0 0 0 2 2 4 0 0 0 18 22 40 
18 Радом 4 2 1 1 3 11 31 18 9 9 36 103 
20 Жешув 2 4 2 4 1 13 54 80 45 87 31 297 
21 Щецин 2 1 1 1 2 7 42 19 17 12 39 129 
22 Торунь 2 1 2 1 2 8 49 22 32 13 33 149 
23 Варшава 13 11 12 11 12 59 261 263 258 296 327 1405 
24 Вроцлав 4 5 4 4 3 20 117 118 97 93 102 527 
25 Зелена Гура 0 0 0 3 3 6 0 0 0 33 39 72 

Всего 67 61 53 61 63 305 1206 1148 1011 1019 1222 5706 

В том II степени 11 15 17 19 16 78 173 234 225 244 246 1122 
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об охране персональных данных значительно 
ограничивает доступ к личным делам и делам о 
трудовом стаже, что часто мешает проведению 
практических занятий по упорядочению этой 
документации, а временами вообще делает не-
возможным обучение в той области. Более су-
щественное влияние на организацию занятий в 
недалеком будущем будет оказывать возникно-
вение проблематики электронного управления 
документацией, особенно с электронным доку-
ментом. С технической точки зрения это озна-
чает предоставление в учебных отделениях воз-
можности работать одновременно на несколь-
ких компьютерных рабочих станциях, что свя-
зано со значительными расходами на покупку 
нового оборудования. Преподаватели должны 
постоянно совершенствовать свои знания и 
умения, особенно касающиеся управления элек-
тронными документами. Из вышеуказанного 
видно, что образовательные амбиции Объеди-
нения польских архивистов до сих пор были со-
средоточены на курсах повышающих квалифи-
кации и дающих хорошие теоретические и прак-
тические знания слушателям, которые, окончив 
полный курс, подготовлены для работы в архи-

вах организации, в крайнем случае, в должности 
техника архивиста, то есть помощника квали-
фицированного архивиста с высшим образова-
нием магистра. 

Эта ситуация изменилась с момента создания 
в 2007 г. Секции архивного образования при 
Объединении польских архивистов. Деятель-
ность этого органа ясно показывает, что его 
цель – установить определенные стандарты для 
образования архивистов на всех уровнях: от ар-
хивов организации вплоть до исторических ар-
хивов. В будущем профессиональная группа ар-
хивистов будет разделена на две взаимодопол-
няющие – управляющих документами и архиви-
стов. Предусматривается, что в архивах органи-
зации должны работать бакалавры, а в истори-
ческих архивах выпускники вузов с дипломом 
магистра или кандидата наук. Мы стараемся, 
чтобы одна и другая группа профессионалов 
получила определенные знания, необходимые 
для свободного выполнения задач, связанных с 
современным документооборотом и электрон-
ными документами. 

 

 
 
В статті проаналізовано діяльність Об’єднання польських архівістів в галузі освіти. Розглянуті 

цілі його діяльності, найважливіші досягнення, а також перспективи майбутнього розвитку. 
Ключові слова: освіта, Об’єднання польських архівістів, курси архівознавства, Польща. 
 
The article analyses the activity of the Polish Archivists Association in the scope of education. Activity 

objectives, major achievements, as well as prospects for future development are considered. 
Key words: education, the Polish Archivists Association, archival study courses, the Poland. 
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Валерій Ворожко 
 

ДОСТУП ДО АРХІВІВ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ 
 

У доповіді розглядаються питання розсекречування архівних документів радянських спеціаль-
них служб та розширення доступу до них українських та іноземних дослідників. Наведено най-
більш цінні групи документів радянських спецслужб, що зберігаються в ГДА СБУ. Привернута ок-
рема увага до публікацій тематичних збірників розсекречених документів радянських спецслужб 

Ключові слова: архіви, архівний документ, архівний фонд, ВНК-ДПУ-ОДПУ-НКВС, ГДА СБУ, 
доступ до архівів, засекречування , публікація, розсекречування. 

 
 
Історія України за часів її перебування у 

складі СРСР, її історична пам’ять не можуть 
вважатися повноцінними без максимально пов-
ного залучення до наукового обігу архівів ра-
дянських спецслужб, що впродовж десятиліть 
засекречувалися і були недоступними для кори-
стувачів. Радянський культ секретності приво-
див до створення великих масивів секретних 
архівних документів. Процедура розсекречу-
вання документів за часів існування СРСР була 
досить складною. Щорічно засекречувалося 
значно більше документів постійного зберігання, 
ніж розсекречувалося. 

Політичні та економічні реформи, структур-
на перебудова економіки нашої країни після 
здобуття незалежності призвели до суттєвих 
змін у категоріях відомостей, що відносяться до 
державної таємниці. В умовах утвердження 
принципів демократизації, деідеологізації і 
плюралізму думок в незалежній Україні, дедалі 
очевиднішою ставала недоречність відсутності 
доступу для дослідників до засекречених архів-
них фондів радянського періоду. Створення у 
1994 р. інституту державних експертів з питань 
таємниць дозволило певною мірою вирішити 
проблему своєчасного розсекречування відомо-
стей, надало можливість залучати до виконання 
цього завдання органи виконавчої влади. Пос-
тупово почав відбуватися процес розсекречу-
вання секретних архівних фондів та колекцій, а 
також друкованих видань, що зберігаються в бі-
бліотеках архівів. Але ще певний час українські 
очільники у справі розсекречування радянського 
минулого оглядалися на колишню метрополію. 

13 липня 2000 р. Комітетом Міністрів Ради 
Європи було ухвалено рекомендації країнам-
членам стосовно європейської політики доступу 
до архівів № R (2000) 13. У них зазначено, зок-
рема, про те, що жодна країна не може стати 

демократичною, не забезпечивши власним гро-
мадянам права на правду про своє минуле. Та-
кож, країнам-членам було рекомендовано ухва-
лити архівне законодавство, яке базувалося б на 
принципах зазначених рекомендацій.  

Сьогодні в установах України триває робота 
з розсекречування носіїв інформації, засекрече-
них за часів колишнього СРСР. Проведення цієї 
роботи ініціювала Служба безпеки України (да-
лі – СБУ), звернувшись у 2001 р. до Кабінету 
Міністрів України з пропозицією розпочати ро-
боту з інвентаризації секретних носіїв інформа-
ції колишнього СРСР. У зв’язку з виконанням 
відповідного урядового доручення СБУ розро-
била і направила міністерствам, іншим центра-
льним органам виконавчої влади «Рекомендації 
щодо організації виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 17 лютого 2001 р. № 78-
ск/47 щодо приведення секретів колишнього 
СРСР у відповідність до вимог чинного законо-
давства України»1. Важливе значення мали на-
кази Державного комітету архівів України від 
21 березня 2001 р. № 17 «Про підготовку ре-
єстрів розсекречених архівних фондів (1991–
2000)» та від 2 листопаду 2001 р. № 88дск «Про 
перегляд секретів колишнього СРСР»2. 

Певним поштовхом до системного розсекре-
чування документів радянських спецслужб в Ук-
раїні став Указ Президента України В. Ющенка 
від 23 січня 2009 р. «Про розсекречення, опри-
люднення та вивчення архівних документів, 
пов’язаних з українським визвольним рухом, 
політичними репресіями та голодоморами в Ук-
раїні». Основними «болючими місцями» були 
визнані український визвольний рух, політичні 
репресії, Голодомор 1932–1933 рр., голод 
1920-х і 1940-х рр. 
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Документи радянських спецслужб, що збері-
гаються у Галузевому державному архіві СБУ 
(далі – ГДА СБУ) є вкрай важливими для дослі-
дження історії України. Головним завданням 
ГДА СБУ є створення системи централізованого 
обліку, зберігання і використання архівних до-
кументів, які стали складовою частиною Націо-
нального архівного фонду України. Систему 
ГДА СБУ складають безпосередньо ГДА та ар-
хіви регіональних управлінь СБУ, де зберігаєть-
ся близько 1,52 млн. справ. 

Особливу цінність становлять: 
– нормативно-правові документи органів де-

ржбезпеки СРСР та УСРР/УРСР; 
– документи вищого керівництва ВЧК-ГПУ-

ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ (доповідні запи-
ски, орієнтування, звіти, огляди, спецповідом-
лення тощо); 

– кримінальні справи жертв тоталітаризму, у 
тому числі відомих діячів української держав-
ності, науки, освіти, культури, мистецтва, церк-
ви, представників радянського партійно-
державного керівництва; 

– документи, що висвітлюють діяльність ук-
раїнських політичних партій і рухів національ-
но-визвольних змагань; 

– документи про соціально-економічні, гро-
мадсько-політичні, культурні, релігійні та інші 
процеси у суспільстві; 

– документи періоду Другої світової війни, в 
яких відображена контррозвідувальна, розвіду-
вальна та диверсійна діяльність радянських ор-
ганів державної безпеки, окремих партизансь-
ких загонів, підпільних груп; 

– особові справи колишніх співробітників 
радянських органів державної безпеки; 

– архівні документи, створені в ході оператив-
но-службової діяльності підрозділів, органів і за-
кладів ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ. 

У ГДА СБУ забезпечено вільний доступ гро-
мадян України та інших країн до архівних до-
кументів радянських спецслужб, що стосуються 
політичних репресій, Голодомору, визвольного 
руху, подій Другої світової війни. У ГДА СБУ у 

м. Києві і в регіональних органах СБУ працю-
ють читальні зали. ГДА СБУ спільно з Україн-
ським інститутом національної пам’яті заснува-
ли Електронний архів (інформаційно-довід-
ковий зал). На думку іноземних дослідників в 
Україні створені найбільш демократичні умови 
доступу до документів радянських спецслужб 
серед усіх пострадянських країн3. Окрема ситу-
ація з архівами радянських спецслужб країн 
Балтії, уряди яких відкрили доступ до них ще у 
1990-х рр., але в цих архівах не було документів 
міжвоєнного періоду та до того ж значна кіль-
кість документів була знищена або вивезена до 
РСФСР у 1989–1991 рр. 

Деякі дані щодо використання архівних до-
кументів радянських спецслужб наведені у таб-
лиці 1. 

Корисним довідковим виданням про струк-
туру та зміст документів, фондоутворювачами 
яких були радянські органи державної безпеки і 
які зберігаються в ГДА СБУ, є виданий у 2009 р. 
Путівник по ГДА СБУ. Завдяки цьому виданню 
відкрито якісно новий етап у задоволенні суспі-
льних потреб у ретроспективній, донедавна не-
доступній інформації, поглибленні наукових до-
сліджень з історії України.  

ГДА СБУ створює електронні (цифрові) фо-
нди користування та страховий фонд. В серед-
ньому в останні роки щорічно створюється 
250 тис. електронних копій та фотокопій з архі-
вних документів ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-
НКГБ-МГБ-КГБ. Станом на 30 жовтня 2017 р. 
оцифровано 7788 розсекречених справ 
(1 346 083 стор.). У рамках реалізації міжвідом-
чого архівно-пошукового проекту «Український 
мартиролог ХХ століття» узагальнено та внесе-
но до інформаційного фонду ГДА дані з архів-
но-кримінальних справ майже на 670 тис. осіб. 

ГДА СБУ – активний учасник міжнародної 
співпраці з іноземними науково-дослідними ус-
тановами в межах: 

– Договору про співробітництво між СБУ та 
Об’єднанням «Саксонські меморіали в пам’ять 
жертв політичного терору (Німеччина); 

Таблиця 1 
Динаміка відвідування читального залу  

ГДА СБУ (м. Київ) 

Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Кількість Відвіду-

вачів 
198 313 305 313 301 300 302 409 391 

Відвіду-
вань 

1425 1744 1601 1565 1158 932 1022 1194 1749 
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– Договору про співробітництво між СБУ та 
Генеральним секретаріатом Німецького Черво-
ного Хреста; 

– Угоди про співробітництво між СБУ та Ін-
ститутом пам’яті Жертв Катастрофи і Героїзму 
«Яд-Вашем» (Ізраїль); 

– Договору про співробітництво між СБУ, 
Радою Американського Меморіалу голокосту та 
її Музеєм (США); 

– Договору про співробітництво між СБУ та 
Інститутом національної пам’яті – Комісією з ро-
зслідування злочинів проти польського народу; 

– Договору про співробітництво між СБУ та 
Інститутом досліджень тоталітарних режимів і 
архівом служби держбезпеки Чеської республіки; 

– Домовленостей між СБУ та Інститутом ку-
льтури та історії німців Північно-Східної Євро-
пи (Норд-Ост Інститут) при Гамбурзькому уні-
верситеті (ФРН); 

– Домовленостей про співробітництво між 
СБУ та Рурським університетом (ФРН); 

– Домовленостей про співробітництво між 
СБУ і Центром досліджень російського, кавка-
зького та центральноєвропейського простору 
(Франція). 

Від часу створення у 1994 р. архіву націона-
льної спецслужби за участю її співробітників 
підготовлено понад 120 книжкових і журналь-
них видань, десятки статей для книг із серії «Ре-
абілітовані історією», науково-документальних 
збірників, часописів і монографій. Спільною 
трибуною для науковців і громадськості є нау-
ково-документальний журнал «З архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ».  

ГДА СБУ систематично і планово видає нау-
ково-документальні збірники нещодавно розсе-
кречених архівних документів. Серед виданих 
за останні 10 років можна назвати такі, як «Роз-
секречена пам’ять: Голодомор 1932–1933 років 
в Україні в документах ГПУ-НКВД»4, «Голодо-
мор 1932–1933 років в Україні за документами 
ГДА СБУ»5, «Великий терор в Україні. «Кур-
кульська операція» 1937–1938 рр.»6, «Українсь-
ка інтелігенція і влада» 7 , «Радянські органи 
державної безпеки у 1939–червні 1941 р.: доку-
менти ГДА СБ України»»8. «Вирок Українській 
революції: «Справа УПСР»9, «Київ: війна, влада, 
суспільство.1935–1945»10, «Репресії проти учас-
ників антибільшовицького руху в Україні 
(1917–1925 рр.)»11. 

У рамках співробітництва СБУ з Міністерст-
вом внутрішніх справ і Інститутом національної 
пам’яті Польщі українською та польською мо-

вами опубліковано вісім томів спільного науко-
во-документального видання «Польща та Укра-
їна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. 
Невідомі документи з архівів спеціальних 
служб». У 2008 р. вийшов 7-й том «Голодомор в 
Україні 1932–1933»12. Том № 7, крім видання на 
українській та польській мовах, було також ви-
дано англійською мовою13. У 2010 р. був вида-
ний 8-й том «Великий терор: польська операція 
1937–1938» у 2-х книгах 14 . Завершена робота 
над 9-м томом «Організація українських націо-
налістів у Польщі в 1944–1950 роках. Ліквідація 
керівних структур». На жаль вихід паперової 
версії тому з певних обставин затримується. 

Готуються наступні томи: № 10 «Наказ 
№ 001353. Проскрипційна операція НКВД. 
1939–1941». Сформовано зміст 11-го тому, який 
присвячений висвітленню етапів та процесу ви-
селення осадників, сімей військовополонених і 
репресованих з території Західної України у 
1939–1940 рр. 

Документи ГДА СБУ використовують і дос-
лідники інших установ, так, наприклад, Інститут 
української археографії та джерелознавства ви-
дав збірник «Геноцид в Україні 1932–1933 рр. за 
матеріалами кримінальної справи № 475»15. Все 
це доводить, що процес розсекречування секре-
тних архівних документів і введення їх в науко-
вий оборот є важливим чинником розширення 
джерельної бази досліджень українського суспі-
льства радянського періоду. 

Важливе значення для розширення доступу 
до архівів радянських спецслужб має Закон Ук-
раїни «Про доступ до архівів репресивних орга-
нів комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 рр.», прийнятий Верховною Радою Украї-
ни 9 квітня 2015 р. Метою закону є забезпечен-
ня відкритості архівної інформації так званих 
репресивних органів комуністичного режиму 
1917–1991 рр., створення механізмів реалізації 
права кожного на доступ до такої архівної інфо-
рмації шляхом: визначення поняття репресив-
них органів комуністичного тоталітарного ре-
жиму 1917–1991 рр., визначення режиму досту-
пу до зазначеної архівної інформації, встанов-
лення виключного переліку підстав обмеження 
доступу до такої архівної інформації, встанов-
лення відповідальності за необґрунтоване відне-
сення такої архівної інформації до інформації з 
обмеженим доступом, її ненадання, неправомір-
ної відмови у наданні, неповне надання архівної 
інформації тощо. 
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Спеціальні законодавчі акти, які регулюють 
доступ до архівної інформації, яка міститься у 
документах колишніх репресивних органів або 
спеціальних служб комуністичного тоталітарно-
го режиму, існують у більшості країн Східної 
Європи. Вони виступають реальним правовим 
механізмом здійснення одного з основних прав 
людини – права на доступ до інформації, вклю-
чаючи архівну інформацію.  

Прикладом держав, у яких існують закони 
про доступ до архівів комуністичних спецслужб 
є: Болгарія (Закон про доступ і розкриття доку-
ментів та оголошення належності болгарських 
громадян до органів державної безпеки і розві-
дувальних служб Болгарської народної армії); 
Естонія (Закон про збір, реєстрацію, зберігання і 
використання матеріалів органів зовнішньої 
безпеки держави або розвідки, які діяли в Есто-
нії); Латвія (Закон про зберігання й доступність 
до звітів колишнього КДБ і про перевірку фак-
тів щодо співробітництва окремих осіб із КДБ); 
Німеччина (Закон про матеріали служби держа-
вної безпеки колишньої НДР); Польща (Закон 
про розкриття інформації про роботу державних 
службовців в органах державної безпеки і про 
співробітництво з цими органами у 1944–
1990 рр., Закон про Інститут національної 
пам’яті – Комісію з розслідування злочинів про-
ти польського народу); Румунія (Закон про дос-
туп осіб до своїх справ і про розкриття інфор-
мації про політичну поліцію); Словаччина (За-
кон про доступ до документів, пов’язаних із ді-
яльністю служб державної безпеки в 1939–
1989 рр., про створення Інституту національної 
пам’яті та про внесення змін до деяких законів); 
Угорщина (Закон про вивчення діяльності спец-
служб колишнього режиму і створення Історич-
них архівів національних спецслужб); Чехія (За-
кон про Інститут дослідження тоталітарних ре-
жимів і Архів органів безпеки). 

Законом «Про доступ до архівів репресивних 
органів…» було запропоновано здійснити пере-
дачу архівів радянських спецслужб 1917–
1991 рр. з архівних підрозділів сучасних право-
охоронних органів та спецслужб України до 
спеціалізованого галузевого державного архіву 
Українського інституту національної пам’яті. 
Реалізація цього Закону стикається з певними 
труднощами організаційно-правового та матері-
ально-фінансового характеру, але це вже є те-
мою окремої доповіді. 
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В докладе рассматриваются вопросы рассекречивания архивных документов советских спец-

служб и расширение доступа к ним украинских и иностранных исследователей. Приведены наибо-
лее ценные группы документов советских спецслужб, хранящихся в ОГА СБУ. Привлечено особое 
внимание к публикациям тематических сборников рассекреченных документов советских спец-
служб 

Ключевые слова: архивы, архивный документ, архивный фонд, ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД, ОГА 
СБУ, доступ к архивам, засекречивание, публикация, рассекречивание. 

 
The report covers the issues of declassifying the archival documents of the soviet intelligence agencies 

and expanding access to them of Ukrainian and foreign researchers. It presents the most valuable groups of 
those documents preserved in the Branch State Archive of the Security Service of Ukraine, as well as fo-
cuses on the publications of thematic collections of declassified documents of the soviet intelligence agen-
cies. 

Кey words: archives, archival document, archival holding, All-Russian Extraordinary Commission, 
State Political Directorate, Joint State Political Directorate, People’s Commissariat for Internal Affairs, 
Branch State Archive of the Security Service of Ukraine, access to the archives, classification, publication, 
declassification. 

 



 

VI. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

222 

УДК 930.25(479.24) 
 

Гасан Гасанов 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТОГО ХРАНЕНИЯ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В выступлении рассмотрены законодательные основы хранения документов в архивах Азербай-
джана и актуальные вопросы его организации в информационном обществе. Внимание акцентиру-
ется на работе с электронными документами, в частности, на проблемах экспертизы их ценности и 
хранения. 

Ключевые слова: Республика Азербайджан, информационное общество, архив, архивное хране-
ние, электронное управление, электронный документ. 

 
 

Уважаемые участники конференции, 

Уважаемый директор господин А. Гаранин 
 
Будучи сотрудником Национального Архив-

ного Управления Азербайджанской Республики, 
приветствую каждого из вас, очень рад участво-
вать в таком важном мероприятии и выражаю 
свою признательность уважаемому господину 
А. Гаранину и организаторам конференции за 
приглашение.  

Отношения между народами Азербайджана и 
Украины имеют глубокое историческое про-
шлое, эти отношения продолжают развиваться и 
по сегодняшний день. Одним из основных стра-
тегических партнеров Азербайджана среди 
стран СНГ является именно Украина. Оба госу-
дарства за короткое время признали независи-
мость друг друга и столкнулись с одними и те-
ми же проблемами.  

Официальные документы, подписанные во 
время взаимных визитов и деловых встреч глав 
государств, создали совершенную правовую базу 
для дальнейшего развития экономических, поли-
тических, научно-культурных связей, в том числе 
связей в гуманитарных областях между нашими 
странами. Развитие научно-культурных отноше-
ний между Украиной и Азербайджаном открыло 
новые возможности для установления взаимных 
сотруднических и деловых связей между архив-
ными организациями обоих государств. 

Уважаемые участники конференции, успеш-
ные реформы, проведенные в Азербайджане и 
модернизация социальных областей с примене-
нием самых передовых технологий в последние 
годы, обеспечили всестороннее и быстрое раз-
витие страны. Как и в других областях эконо-
мики, развитие информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) создало условия для 
проведения модернизаций в системе государ-
ственного управления отвечающие вызовам со-
временной эпохи.  

С целью увеличения прозрачности, обеспе-
чения отчетности и расширения участия обще-
ственности в деятельности государственных ор-
ганов, в стране проводятся мероприятия направ-
ленные на формирование «Электронного прави-
тельства» и развитие электронных услуг в си-
стеме государственного управления. 

Распоряжением Президента Азербайджан-
ской Республики № 1146 от 17 февраля 2003 г. 
утверждена «Национальная Стратегия по ин-
формационно-коммуникационным технологиям 
за развитие Азербайджанской Республики», 
а также подписаны Законы «Об электронной 
подписи и электронном документе» (2004 г.), 
«О получении информации» (2005), решением 
№ 27 от 28 января 2006 г. Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики утверждены 
«Правила обмена электронными документами». 
С целю расширения электронных услуг, оказы-
ваемых государственными органами и обеспе-
чения развития электронного правительства бы-
ли подписаны Указ от 23 мая 2011 г. «О некото-
рых мерах в области организации оказания гос-
ударственными органами электронных услуг» и 
Указ от 04 сентября 2012 г. об утверждении 
«Положения о применении межведомственного 
электронного документооборота». 

С целю управления услугами оказываемых 
гражданам государственными органами из еди-
ного центра, взаимной интеграции их информа-
ционных баз, координирования деятельности 
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сотрудников государственных органов пред-
ставленных в центрах предоставления услуг, 
проведения контроля и оценок, обеспечения  
гражданской удовлетворенности, Указом Пре-
зидента Азербайджанской Республики от 13 ию-
ля 2012 г. создано «Государственное Агентство 
по оказанию услуг Гражданам и Социальным 
Инновациям» и во всех регионах страны обес-
печена организация государственных услуг ока-
зываемых гражданам с применением качествен-
ных и современных технологий. В вышеупомя-
нутом ведомстве непосредственно представле-
ны государственные архивные организации, и 
архивные услуги оказываются гражданам через 
автоматизированные системы. Усовершенство-
вание управления с применением новых техно-
логий, создание портала электронного прави-
тельства, организация Центров «Асан хидмет», 
начало применения межведомственного доку-
ментооборота, использование цифровой подпи-
си наряду с ускорением формирования элек-
тронного правительства, еще больше ускорили 
переход от традиционных бумажных докумен-
тов к электронным документам. 

Безусловно, новые теоретические и практи-
ческие вопросы, возникшие в современном ин-
формационном обществе в областях организа-
ции архивного дела и делопроизводства, не 
могли не заставить архивных работников заду-
маться. В настоящее время, изучая междуна-
родный опыт в этой области, мы работаем в 
направлении усовершенствования националь-
ной законодательной базы соответственно вы-
зовам современной эпохи. Закон «О Нацио-
нальном архивном фонде», применение которо-
го началось Указом № 168 Президента Азер-
байджанской Республики от 27 июля 1999 г., 
предусматривает отнесение всех видов архив-
ных документов, в том числе электронных до-
кументов к составу Национального архивного 
фонда независимо от их формы создания и ти-
пов носителей. Но положения обусловливаю-
щие правила составления, хранения, комплекто-
вания, экспертизы, учета и использования элек-
тронных документов не отражены в вышеука-
занном законе. В «Инструкцию по ведению де-
лопроизводства в государственных органах, в 
юридических лицах и бюджетных организациях, 
находящихся в государственной собственности, 
контрольный пакет долей (акций) которых при-
надлежит государству», утвержденный Указом 
Президента Азербайджанской Республики 
№ 569 от 14 июля 2015 г., внесены дополнения 

и изменения, также включены положения, 
предусматривающие особенности ведения де-
лопроизводства относительно электронных до-
кументов, общие стандарты, формат, реквизиты, 
учет, отправка электронных документов. В 
«Инструкции об организации архивной работы 
в государственных и муниципальных органах, 
управлениях, организациях и предприятиях», 
утвержденный решением Коллегии Националь-
ного Архивного Управления Азербайджанской 
Республики от 12 июня 2017 г., установлены 
нормы обеспечивающие организацию работ по 
хранению, учету, комплектованию, передаче в 
государственные архивы и использованию до-
кументов создаваемых в электронных информа-
ционных средствах.  

Уважаемые коллеги, в развитом информаци-
онном обществе современной эпохи в областях 
организации работы с документами и архивове-
дения требуются новые подходы. В особенности, 
переход на применение электронных докумен-
тов в областях управления ставит новые задачи 
перед архивистами. Нам известно, что элек-
тронный документ – это представленный в 
электронной форме документ, утвержденный 
электронной подписью и предназначенный для 
использования в информационной системе. 
Этот документ создается путем применения 
программ, технических средств и технологий, 
используемые в электронном документообороте 
и движется внутри тех информационных систем. 
Система электронного документооборота ведет 
учет документа, обеспечивая управление во 
время его активной деятельности, контролирует 
исполнение, но на последующем этапе оставля-
ет открытым вопросы хранения документов и 
повторного использования ретроспективной 
информации находящиеся в электронной форме. 

Безусловно, большинство электронных до-
кументов хранящиеся в базах данных государ-
ственных органов являющихся источниками 
комплектования архивов содержат ценную ин-
формацию об основной деятельности соответ-
ствующего органа. Решение вопросов отбора 
тех документов для постоянного хранения, про-
ведения экспертизы их ценности и комплекто-
вания в архивы более значимых из существую-
щих информационных ресурсов остается акту-
альным. Некоторые эксперты, ссылаясь на опы-
ты отдельных стран, озвучивают мысли о целе-
сообразности выполнения указанных функций 
электронной системой. Но мы считаем, что та-
кой подход не обеспечивает объективную оцен-
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ку документов, традиционные принципы при-
меняемые при проведении экспертизы ценности 
документов нарушаются, документы отбирают-
ся не по исторической и научной значимости, а 
на основании заранее введенных сроков хране-
ния. Все это также не позволяет определить не-
которые вопросы, такие как правильное состав-
ление документа с правовой точки зрения, 
наличие требуемых реквизитов и так далее. 

Другой вопрос – это решение вопросов экс-
пертизы информации, находящиеся в базах дан-
ных государственных органов, в том числе на 
официальных веб-сайтах где размещены более 
открытые данные, и хранение более актуальных 
и ценных путем комплектования в архивные ор-
ганизации; наличие реквизитов подтверждаю-
щих тот факт, что они являются официальными 
документами; правильная систематизация и пе-
редача информационных ресурсов в архивы на 
основании списков, подготовленных в соответ-
ствующем порядке путем переноса из базы дан-
ных на серверы архива, или на специальные ма-
териальные носители. 

Другим важным вопросом является обеспе-
чение использования ретроспективной инфор-
мации в электронных документах для последу-
ющей ссылки, ведение учета каждого случая 
использования, принятие превентивных мер, 
учитывая возможности влияния быстрого раз-
вития информационных технологий на исполь-
зование архивных документов, то есть, обеспе-
чение периодического переноса информацион-
ных ресурсов на новые носители в зависимости 
от технических качеств носителей информации. 
Как видите, несмотря на то, что переход к си-
стеме электронного документооборота вызывает 
позитивные изменения в процессе передачи и 
подготовки информации, в то же время создает 
некоторые сложности в организации ее хране-
ния в качестве исторического источника для бу-
дущих поколений и использования. Как пред-
ставитель организации ответственной за хране-
ние документов и их комплектование в архивы, 
наша позиция такова, что документы об основ-
ной деятельности управлений, предприятий и 
организаций должны быть подготовлены как в 
электронной форме, так и на бумажной основе и 
оба документа должны иметь одинаковую пра-
вовую силу. Должен быть составлен единый 
список документов в целом создаваемых в си-
стеме электронного документооборота и их сро-
ки хранения должны быть одинаковы со срока-
ми документов на бумажной основе.  

Экспертиза ценности электронных докумен-
тов должна осуществляться не на основе про-
граммы определенной системой заранее, а пу-
тем визуального просмотра каждого документа, 
и только по завершении экспертизы на основа-
нии соответствующих документов должно при-
ниматься решение об уничтожении документов 
в электронной системе или передаче их в архи-
вы. Комплектование электронных документов в 
государственные архивы должно обеспечивать-
ся переносом на материальные носители, отве-
чающие специальным стандартам и соответ-
ствующие определенному формату. Путем при-
менения единого программного обеспечения во 
всех организациях, являющихся источником 
комплектования и государственных архивах, 
наследственность научно-справочного аппарата 
архивных документов должна быть полностью 
обеспечена. 

Уважаемые участники конференции! Явля-
ясь молодым государством, мы недавно присту-
пили к применению электронных документов в 
управлении, еще не достигли этапа принятия 
электронных документов в архивы, нам пред-
стоит решать много неясных вопросов в этой 
области, но хотим, чтоб эта работа велась со-
гласно международному опыту и без нарушения 
существующей традиции. Поэтому выражаем 
свою готовность изучать методы работы стран, 
которые уже имеют особый опыт в области экс-
пертизы и комплектования электронных доку-
ментов, и сотрудничать с ними в этой области. 

Сегодня наш мир непрерывно глобализиру-
ется, народы и культуры сближаются между со-
бой. На долю архивов являющихся кладом ма-
териальных и духовных ценностей народа, вы-
падают более важные задачи. Архивы должны 
охватывать национально-духовные ценности 
народа, которому они принадлежат, при этом 
используя достижения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, обес-
печивать передачу всех важных для государства 
и общества документов от поколения к поколе-
нию, бережно хранить их и обеспечивать широ-
кое использование данных этих документов ра-
ди развития человечества. Нет истории без ар-
хива, науки без истории, развития без науки. 

Благодарю вас за внимание. Еще раз выра-
жаю свою признательность за Ваше гостепри-
имство и созданные для нас условия. 

Желаю всем вам успехов! 
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У виступі розглянуто законодавчі основи зберігання документів в архівах Азербайджану та ак-
туальні питання його організації в інформаційному суспільстві. Увага акцентується на роботі з еле-
ктронними документами, зокрема, на проблемах експертизи їх цінності та зберігання. 

Ключові слова: Республіка Азербайджан, інформаційне суспільство, архів, архівне зберігання, 
електронне урядування, електронний документ. 

 
The presentation outlines the legislative framework for documents preservation in the archives of Azer-

baijan and current issues of its organization in the information society. Attention is focused on working 
with electronic documents, in particular, on the problems of examination of their value and storage. 
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УНІКАЛЬНА АРХІВНА СПРАВА ПРО ВИБОРИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ  
З ФОНДУ КАНЦЕЛЯРІЇ ПОДІЛЬСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА 

 
У статті розкрито інформаційно-джерелознавчий потенціал справи 27 фонду «Канцелярія По-

дільського губернатора» (Ф. 228) для вивчення виборів до Державної Думи Російської імперії у По-
дільській губернії. Фонд постраждав унаслідок пожежі в Кам’янець-Подільському державному мі-
ському архіві у квітні 2003 р., й наразі реконструюється в Державному архіві Хмельницької області 
та недоступний дослідникам. 

Ключові слова: справа, фонд, Державна Дума, вибори, подільський губернатор, партії. 
 
 
Дослідження будь-яких фактів, процесів чи 

подій, виявлення їх певних закономірностей та 
особливостей значною мірою залежить від дос-
тупу до джерел, що містять інформацію про них. 
Для об’єктивного вивчення та критичного ана-
лізу виборів до Державної Думи Російської ім-
перії надзвичайно важливими є документи, які 
сформувалися у канцеляріях губернаторів та зо-
середжені у фондах різних архівосховищ Украї-
ни. Подекуди вони зберігають архівні справи з 
унікальним джерельно-інформаційним потенці-
алом про вибори до першого у Російській імпе-
рії представницького органу парламентського 
типу. З-поміж таких одиниць зберігання чільне 
місце належить справі 27 фонду «Канцелярія 
Подільського губернатора», кожен документ 
якої проливає світло на різноманітні аспекти 
думських виборчих перегонів у Подільській гу-
бернії. Джерельна цінність документів зазначе-
ної справи важлива ще й через те, що вищеза-
значений фонд зазнав значних пошкоджень вна-
слідок пожежі у сховищах Кам’янець-
Подільського державного міського архіву в кві-
тні 2003 р. У зв’язку з цим він перебуває на три-
валій реконструкції у Державному архіві Хме-
льницької області, а його матеріали недоступні 
дослідникам. Наразі достеменно невідомо чи 
була справа повністю знищена, але опис 2, до 
складу якого вона входить, зазнав впливу вог-
няної стихії. 

Скликання Державної Думи передбачалося 
на середину січня 1906 р., але революційна за-
гроза примусила самодержавство прискорити 
цей процес. На початку справи містяться «Пра-
вила о применении и введение в действие учре-
ждения Государственной Думы и положения о 
выборах в Государственную Думу», датовані 
18 вересня 1905 р. Державний архів Хмельни-

цької області, ф. 228, оп. 2, спр. 27, 140 арк. 1 
Цар Микола ІІ зобов’язував Урядуючий Сенат 
невідкладно оприлюднити їх та зробити відпо-
відні розпорядження щодо проведення виборів 
до Державної Думи. У 58 статтях «Правил» де-
тально описувались обов’язки посадових осіб і 
органів влади під час підготовки та проведення 
виборів. Так, місцеві податкові інспектори і ка-
зенні палати відповідали за формування і спря-
мування до міських управ списків осіб, які 
сплачували податок, розмір якого дозволяв бра-
ти участь у виборах. Згідно ст. 7 особи, котрі 
мали право на участь у виборах, вносилися до 
виборчих списків в алфавітному порядку з 
обов’язковим зазначенням прізвища, імені, по 
батькові та виборчого цензу2. 

«Правила» регламентували деякі нюанси, які 
могли виникнути в процесі складання виборчих 
списків. Наприклад, згідно ст. 8 жінки, які воло-
діли встановленим майновим цензом, до вибор-
чих списків не вносилися. Однак вони могли 
передавати свої цензи чоловікам або синам. За 
таким самим принципом військові офіцери, які 
не мали виборчого права, могли передати май-
новий ценз своїм синам3. Згідно ст. 15 якщо ма-
єток особи, що мала виборчий ценз розміщував-
ся у двох і більше повітах, то власник маєтку 
мав право самостійно обрати повіт у якому він 
буде внесений до виборчого списку4. 

«Правила» дозволяли особам, що мали право 
участі у виборах на з’їздах, а також виборщикам, 
обраним виборчими з’їздами чи у виборчих 
округах, утворювати особливі підготовчі зіб-
рання, щоб порадитися  щодо можливих канди-
датів. На зібраннях могли бути присутніми ли-
ше виборці, виборщики та голови виборчих 
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з’їздів і зібрань. Також зазначалося, що не піз-
ніше як за 24 години до проведення зібрання, про 
нього обов’язково потрібно повідомити началь-
ника місцевої поліції. Останній був зобов’язаний 
відправити на зібрання поліцейського, який мав 
право у будь-який момент його закрити5. 

У «Правилах» визначалися дії майбутніх де-
путатів в перші дні роботи Думи, порядок об-
рання її голови та інших посадових осіб. Зокре-
ма, в ст. 53 зазначалося: «Державна Дума, з від-
криттям своїх занять, обирає товариша голови 
Думи, секретаря Думи і його товариша, а потім 
визначає число, склад і предмети ведення відділів, 
а також розподіляє членів Думи по відділах»6. 

Наступний документ аналізованої справи – 
циркуляр начальникам поліції від 30 вересня 
1905 р., підписаний віце-губернатором І. Нек-
людовим. Відповідно до вищезазначених «Пра-
вил», чиновник вказував на обов’язковість при-
значення для присутності на зібраннях виборців 
працівників поліції. Вони зобов’язувалися бути 
ввічливими і тактовними, а головне – знати за-
кони і розпорядження уряду та місцевої влади, 
що стосувалися організації виборів. З одного 
боку, в циркулярі підкреслювалася суто нагля-
дова роль поліцейських, а з іншого – їм надава-
лося право у випадку порушення закону закри-
вати зібрання. Такі підготовчі зібрання було до-
зволено проводити лише в міських поселеннях7. 
Це давало змогу владі ефективніше контролю-
вати ці збори, не виїжджаючи у віддалені насе-
ленні пункти. Ці вимоги були покликані забез-
печити спокій на передвиборчих зібраннях і, 
одночасно, з’ясувати та проконтролювати на-
строї населення. 

Документи справи засвідчують, що після 
проголошення Маніфесту 17 жовтня начальни-
ки поліції й повітові справники не знали як дія-
ти: чи залишається в силі розпорядження губер-
натора від 30 вересня 1905 р.? Тому вони поча-
ли звертатися до губернатора з проханням 
роз’яснити це питання. Так, ольгопільський по-
вітовий справник у своєму рапортові губернато-
ру від 25 жовтня просив пояснень із цього при-
воду8. Губернатор змушений був відмінити цир-
куляр від 30 вересня, а всі інші розпорядження 
зобов’язав узгоджувати з нормами Маніфесту 
17 жовтня9. 

Як демонструють матеріали справи, вибор-
чий Закон 11 грудня 1905 р. ще більше посилив 
розгубленість представників повітової влади. 
Нові виборчі порядки були вкрай несподівани-
ми. Так, повітові справники довго не могли зро-

зуміти, що для проведення з’їздів виборців та 
передвиборних зборів не потрібно спеціального 
дозволу. Тому вони засипали губернську канце-
лярію заявами виборців із проханнями дозволи-
ти те чи інше зібрання. Це набуло таких масш-
табів, що губернатор урешті-решт змушений 
був дати додаткові пояснення з цього питання. 
У секретному циркулярі повітовим справникам 
та кам’янець-подільському поліцмейстеру від 
4 лютого 1906 р. він указував: «Ще раз пояс-
нюю: підготовчі зібрання виборців і виборщиків 
у Державну Думу не вимагають нічийого дозво-
лу. Виборщики і виборці, що хочуть провести 
зібрання, лише повідомляють начальнику полі-
ції не пізніше як за 24 години про час і місце зі-
брання, а також надають іменні списки учасни-
ків для вжиття поліцейських заходів, щоб сто-
ронні особи не мали доступу в приміщення, де 
проходить зібрання»10. 

У справі також містяться документи, які вка-
зують, що питання про присутність на зібраннях 
представників поліції було вирішено позитивно, 
оскільки центральна влада, побоюючись зриву 
виборів представниками радикальних політич-
них організацій, зобов’язала губернаторів за до-
помогою поліції організувати ретельну охорону 
всіх виборчих зібрань. У циркулярі міським 
управам, повітовим управам у справах земсько-
го господарства, повітовим справникам від 
19 лютого 1906 р. губернатор указав на необ-
хідність ужити всіх заходів для охорони закла-
дів, у яких оприлюднюються списки виборців, 
бо в країні були випадки їх викрадення і зни-
щення 11 . Циркулярами губернатора від 25 та 
28 лютого 1906 р. начальникам поліції, повіто-
вим справникам і кам’янець-подільському по-
ліцмейстеру, у зв’язку з вірогідними «зривами» 
виборчих заходів неблагонадійними елемента-
ми, було поставлено завдання забезпечити охо-
рону та повну безпеку всіх виборчих зібрань, а 
саме: передвиборних з’їздів дрібних землевлас-
ників, повітових виборчих з’їздів і міських гу-
бернських зібрань із виборів до Державної Ду-
ми 12 . Водночас усіх осіб, які могли перешко-
джати нормальному перебігу виборів, губерна-
тор наказував негайно затримувати та притягу-
вати до кримінальної відповідальності або в ад-
міністративному порядку висилати за межі міс-
цевості де виявлялася їх шкідлива діяльність13. 

Документи аналізованої справи проливають 
світло на передвиборну роботу подільських 
осередків політичних партій. Зокрема, як засві-
дчує листування подільського губернатора з на-
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чальником Подільського губернського жанда-
рмського управління та його підлеглими у січні 
1906 р., Вінницька організація Партії соціаліс-
тів-революціонерів не підтримала загальнопар-
тійну лінію на бойкот виборів до І Державної 
Думи. Член організації священик П. Вікул брав 
участь у виборах і був обраний виборщиком від 
м. Вінниця 14 . Це викликало протидію влади і 
призвело до його арешту. Слідство встановило, 
що П. Вікул друкував та розповсюджував анти-
урядові прокламації, проводив пропаганду се-
ред учителів, переховував селянських агітаторів, 
заохочував пропаганду серед парафіян15. Таким 
чином, попри те, що офіційно есери підтриму-
вали бойкот виборів, діячі партії в Подільській 
губернії брали в них участь. Це можна пояснити 
тим, що вони відчули продумські настрої насе-
лення краю та зрозуміли недоцільність само-
усунення від виборів. 

Кадетський осередок почав формуватися у 
Вінниці. Там кандидатом у виборщики було ви-
сунуто члена Вінницької повітової управи Йо-
сифа Лозинського. Це викликало гострий су-
против його конкурентів. Так, 9 березня 1906 р. 
на ім’я Подільського губернатора надійшло 
анонімне звернення. В ньому зазначалося, що 
Й. Лозинський є політично неблагонадійним. 
Це, за словами аноніма, виявляється у тому, що 
він проводить агітацію на зборах виборщиків і 
його «всі жиди вибирають своїм представником 
в Державну Думу»16. Однак розслідування, про-
ведене за розпорядженням губернатора, не ви-
явило у діях Й. Лозинського порушення закону. 
13 березня він був обраний виборщиком у Дер-
жавну Думу17. 

Свій погляд на функції майбутньої Держав-
ної Думи і політичні вимоги висловили пред-
ставники духовенства Поділля. Так, літинський 
повітовий справник у своєму рапортові губер-
натору від 31 жовтня 1905 р. писав губернато-
рові: «18 жовтня у Літині в місцевій церковно-
парафіяльній школі було зібрання духовенства 
І Літинського округу з метою з’ясування погля-
ду на практичний стан та спрямування діяльно-
сті Державної Думи»18. Підсумком його роботи 
стало вироблення програми політичних вимог: 
надання Думі законодавчого характеру; вибори 
на основі загального, рівного, прямого і таємно-
го голосування; широка гласність, свобода сло-
ва, друку, зібрань, союзів, свобода совісті, недо-
торканність особи; самоуправління національ-
них окраїн (зокрема України); відокремлення 
церкви від держави; уведення загальної безкош-

товної початкової освіти, збільшення кількості 
навчальних закладів, доступ у вищі навчальні 
заклади незалежно від статі, національності і 
соціального походження; судова реформа та 
відміна смертної кари; рівноправ’я усіх націо-
нальностей та станів, що проживають в Російсь-
кій імперії19. 

На зібранні 20 жовтня 1905 р., подібна про-
грама була вироблена і духовенством 
ІV Літинського округу. Окрім положень про-
грами І Літинського округу вона містила ще такі 
вимоги: амністія за релігійні та політичні зло-
чини, відміна положення про посилену охорону, 
повне відокремлення судової влади від адмініс-
тративної, перегляд робітничого питання20. Ця 
програма поширювалася серед населення губе-
рнії. Про це свідчить донесення губернатору 
вінницького повітового справника від 22 грудня 
1905 р. Керівник поліційного управління інфо-
рмував, що 5 грудня в с. Лозна Вінницького по-
віту приїхав землемір з м. Сальниця Літинсько-
го повіту Михайло Лукашевич. Він закликав мі-
сцевих жителів: «… не чіпати поміщиків, не 
грабувати їх, а тримати себе спокійно і з часом 
земля сама перейде до селян…»21, читав та роз-
давав брошури і листівки. Зокрема, у селян було 
виявлено друкований примірник програми ду-
ховенства ІV Літинського округу22. 

Характерною особливістю передвиборної 
боротьби до І Державної Думи в Подільській 
губернії було те, що тут головно боролися між 
собою не партійні організації і не партійні кан-
дидати, а представники окремих національно-
стей: єврейської, польської, «російської» (укра-
їнської). Зокрема чимало євреїв вважали вибори 
зручним моментом, щоб заявити про свої права, 
а для цього прагнули мати якнайбільший вплив 
у майбутній Думі, провівши туди своїх канди-
датів. У аналізованій справі міститься рапорт 
проскурівського повітового справника від 
30 вересня 1905 р., який висвітлює виборчі пра-
гнення євреїв. Справник повідомляв, що напе-
редодні о 2 годині ночі з Петербурга до Проску-
рова прибув присяжний повірений Ландау. Ме-
тою поїздки було створення в Подільській губе-
рнії спеціальних єврейських виборчих комітетів, 
які мали контролювати процес складання вибо-
рчих списків та домагатися обрання в Думу як-
найбільшої кількості національно свідомих єв-
реїв. Разом із директором Барського цукрового 
заводу М. Маранцом вони організували в буди-
нку останнього збори сіоністське налаштованих 
євреїв. На зборах виступав відомий сіоніст лікар 
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Й. Гуревич. Він закликав ужити всіх заходів, 
щоб до Думи було обрано якомога більше євреїв 
та співчуваючих єврейському питанню предста-
вників інших національностей. Присутні обрали 
комітет у складі лікаря М. Шполянського, про-
візора Оксмана, приватного повіреного Домб-
ровського, купців Грінберга і Яглома. На членів 
комітету був покладений обов’язок наглядати за 
тим, щоб при складанні виборчих списків жоден 
єврей не був пропущений. Такі комітети незаба-
ром мали бути створені у Могилеві-
Подільському та інших містах Подільської гу-
бернії 23 . За інформацією справника, поляки 
Проскурівського повіту організувати такий са-
мий комітет для відстоювання власних націона-
льних прав. Представники польського комітету 
намагалися знайти порозуміння з євреями, щоб 
виступити на виборах єдиним фронтом. Однак 
євреї відхилили такі пропозиції, мотивуючи 
тим, що ще невідомо у якої національності (по-
ляків чи росіян) будуть переваги під час виборів 
у Подільській губернії. Тому вважали за доціль-
не укласти угоду пізніше з представниками тієї 
національності, які будуть у більшості та обіця-
тимуть домагатися в Думі рівноправності для 
євреїв24. 

Матеріали справи підтверджують, що чітко 
організована єврейськими комітетами мобіліза-
ція власного електорату принесла свої плоди. У 
міській курії м. Гайсин, залишивши позаду го-
ловного конкурента, місцевого повітового пред-
водителя дворянства В. Завойка, перемогли зна-
ні адепти єврейської рівноправності барон 
Д. Гінцбург і присяжний повірений Г. Сльоз-
берг25 . Аналізуючи причини обрання єврейсь-
ких кандидатів, гайсинський повітовий справ-
ник доповідав губернаторові: «Результати вибо-
рів можна було передбачити, оскільки євреї да-
вно визначили своїх кандидатів, потурбувалися 
про те, щоб усі євреї, які мають виборче право, 
були внесені у списки і всі євреї-виборці взяли 
участь у голосуванні, для доставки в Гайсин єв-
реїв з повіту наймалися спеціально підводи і по-
їзд»26. Натомість різко контрастує ставлення до 
виборів міщан християнського віросповідання. 
За інформацією керівника поліційного управ-
ління повіту, ніхто з християнських квартиро-
наймачів не з’явився на вибори. У голосуванні з 
християн взяли участь лише міщани м. Гайсин 
та представники місцевих торгово-промислових 
закладів. Водночас обрання єврейських пред-
ставників загострило міжнаціональні взаємини в 
краї. Одразу після виборів і впродовж декількох 

наступних днів поліція фіксувала незадоволення 
християн їхніми результатами та погрози на ад-
ресу євреїв. Справник побоювався антиєврейсь-
ких виступів під час святкування Великодня і 
запевняв губернатора, що вжито необхідних за-
ходів для дотримання громадського спокою27. 

Досліджувана справа акумулювала низку до-
кументів присвячених різноманітним аспектам 
участі у виборах відомого на Поділлі ліберала, 
гайсинського повітового предводителя дворянс-
тва В. Завойка. Останній, будучи активним гро-
мадсько-політичним діячем краю, очевидно мав 
депутатські амбіції та став активним учасником 
виборчого процесу. У своїй агітаційні діяльнос-
ті В. Завойко навіть намагався використати зіб-
рання своїх політичних опонентів. 19 березня 
1906 р., у супроводі декількох селян, він 
з’явився на закриті передвиборні збори членів 
консервативного-монархічного Союзу російсь-
кого народу в м. Балта. По прибуттю, 
В. Завойко заявив, що його прислав губернатор 
для об’єднання селян та керівництва ними, і 
звернувся до присутніх із промовою, яка, за 
словами учасника зібрання, мирового посеред-
ника 1 дільниці Балтського повіту, мала антиу-
рядовий характер. Коли ж його випроводили з 
приміщення зборів, продовжив пропагандистсь-
ку діяльність на вулиці, а пізніше написав скар-
гу губернаторові на дії мирового посередника, 
який перешкодив його промові28. Як наслідок, 
подільський губернатор О. Ейлер видав розпо-
рядження, яким зобов’язав мирового посеред-
ника не втручатися у виборчий процес29. 

Проте вже за декілька місяців, під час вибо-
рів до ІІ Державної думи, адміністративний ре-
сурс губернської влади був спрямований проти 
опального чиновника, який знову спробував за-
явити про свої депутатські прагнення. Особливо 
яскраво це виявилося у середині січня 1907 р. 
під час підготовки В. Завойком та його соратни-
ком М. Шанявським попереднього передвибор-
ного зібрання міських виборів у м. Гайсині. Ко-
ли організатори звернулися за дозволом на про-
ведення зібрання, гайсинський повітовий справ-
ник заявив, що обране ними приміщення може 
вмістити лише 300–400 осіб, а виборців у Гай-
сині – 150030. Тому на зібрання можуть бути до-
пущені лише зазначені 300-400 осіб. Крім того, 
справник застерігав, що у разі порушення пра-
вопорядку особами не допущеними на збори, то 
вони взагалі будуть закриті31. Отже, місцевою 
владою вишукувалися формальні приводи для 
того, щоб не допустити зустрічей В. Завойка з 
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виборцями. У справі вміщена скарга ліберала до 
Гайсинської повітової у справах про вибори до 
Державної Думи комісії з обґрунтуванням ціл-
ковитої незаконності дій повітового справни-
ка32. Водночас намагання В. Завойка брати уч-
асть у дозволених передвиборчих зібраннях мі-
щан в м. Гайсині теж знаходили перешкоди з 
боку поліції. У протоколі складеному 19 січня 
1907 р. поліцейським наглядачем м. Гайсина 
Крижановським, зафіксовано, що його підлеглі 
не пускали В. Завойка у приміщення міщанської 
управи де відбувалися збори міщан-християн 
мотивуючи тим, що він не міщанин. Коли він, 
посилаючись на свій статус кандидата у вибор-
щики, все ж увійшов, гайсинський поліцейський 
наглядач викликав повітового справника, кот-
рий оголосив зібрання закритим через присут-
ність сторонньої особи33. 

Документи зафіксували й інші факти пору-
шень виборчого законодавства, спрямовані осо-
бисто проти В. Завойка. Зокрема, він скаржився 
у різні інстанції (Гайсинську повітову виборчу 
комісію, подільському губернаторові, міністрові 
внутрішніх справ) на дії того ж таки гайсинсь-
кого повітового справника Пражмовського. Збе-
реглася скарга, власноручно написана В. Завой-
ком 19 січня 1907 р., у якій кандидат у вибор-
щики звинувачував справника у порушенні ви-
борчого закону, створенні перешкод у прове-
денні виборчої кампанії, упередженому став-
ленні та відкритій агітації проти його кандида-
тури34. «… Гайсинський Справник Пражмовсь-
кий щоденно дозволяє собі особисто і через сво-
їх агентів-городових голосно висловлюватися 
проти моєї кандидатури у виборщики, посилено 
рекомендуючи обирати декількох указаних ним 
осіб із міщанської та єврейської громади і кого 
завгодно лише б не мене. Той же Справник до-
зволяє собі в тому ж дусі висловлюватися в 
громадських зібраннях і з представниками інте-
лігенції, котрим в очі говорить, що мого обран-
ня не допустить»35  – зазначав скаржник. Уна-
слідок скарги Завойка, товариш міністра внут-
рішні справ С. Крижановський телеграмою зо-
бов’язав подільського губернатора перевірити 
наведені факти та у разі їх підтвердження вжити 
відповідних заходів до керівника гайсинського 
поліційного управління 36 . У своєму рапортові 
губернатору від 25 січня 1907 р. повітовий 
справник загалом відкидав звинувачення 
В. Завойка, однак визнав реальність зазначених 
епізодів, щоправда інтерпретувавши їх на свою 
користь. Водночас справник підтвердив чима-

лий авторитет В. Завойка серед представників 
місцевого чиновництва та рядових міщан. Уміло 
граючи на почуттях губернатора, керівник полі-
ції зазначав, що на зібраннях гайсинських міщан 
усіх національностей Завойко розповідав, що 
давно був би губернатором, але він цього не хо-
че бо є захисником народу і противником уря-
ду 37 . Крім того повітовий справник висловив 
справжні мотиви цілеспрямованої боротьби 
проти обрання В. Завойка: «… дякуючи Аладьї-
ним, Жилкіним, Рамішвілі, Оніпкам і компанії 
була розпущена перша Дума, то й тепер, якщо 
потраплять Завойкіни і йому подібні – добра не 
буде, її теж розпустять»38. Як бачимо, саме по-
літичні переконання кандидата у виборщики 
спонукали представника органів влади чинити 
йому перепони на виборах. 

Одразу після завершення першодумських 
виборів, царський уряд розпочав збір інформації 
для аналізу їхніх результатів. Про це свідчить 
телеграма міністра внутрішніх справ П. Дур-
ново надіслана подільському губернаторові на-
прикінці березня 1906 р. У ній очільник мініс-
терства зобов’язував керівника губернії повідо-
мити його бачення причин успіху на виборах 
«крайніх» партій. Крім того у телеграмі стави-
лися такі аналітичні завдання: загальний висно-
вок губернатора про ступінь добросовісності 
прийомів політичної і передвиборної агітації; 
відомості про випадки зловживань, підкупів і 
погроз, які мали місце під час виборів і ступінь 
їхнього впливу на результати; чи можна ставити 
успіх кадетів у залежність від заходів, які вжи-
ваються урядом для підтримання громадського 
порядку39. 

У відповідь подільський губернатор зазна-
чав: «…успіх досягнутий на виборах нашими 
крайніми партіями не є барометром істинного 
політичного настрою населення, принаймні пів-
денно-західного краю, як не може слугувати по-
казником успіху соціалізму незадоволення не-
заможних класів своїм матеріальним станови-
щем» 40 . Натомість він був переконаний, що 
причинами негативних для влади результатів 
виборів були насамперед революційна пропага-
нда та неосвіченість народних мас, яку вдало 
використовували політичні опоненти самодер-
жавства. «Для свідомої ідейної агітації при те-
перішньому політичному розвитку нема і не 
може бути ґрунту, а була лише повна можли-

 
Справник мав на увазі депутатів І Державної Думи 

трудовиків О. Аладьїна, І. Жилкіна, Ф. Оніпко та пред-
ставника Соціал-демократичної фракції І. Рамішвілі. 
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вість для зовнішніх форм впливу, де могли ві-
льно переважати будь-які посули і навіть підку-
пи, про спроби яких до мене доходили чутки, 
хто на цьому поприщі відшукував енергію і кмі-
тливість той і досягав успіху. За таких умов 
протікали вибори в південно-західному краї, 
хоча у ввіреній мені губернії обрані виключно 
селяни, але такий результат став повною неспо-
діванкою для агітаторів …»41 – констатував гу-
бернатор. 

Одразу після виборів подільський губерна-
тор, запросив до себе депутатів-подолян. Він 
спонукав їх не піддаватися агітації  «крайніх» 
партій, а утворити в Думі свою селянську пар-
тію. За результатами зустрічі губернатор допо-
відав міністрові внутрішніх справ: «Усі депута-
ти Подільської губернії, за винятком Заболотно-
го (І. Заболотний. – А. Г.), прості, рядові селяни, 
люди порядку і законності, тому я майже впев-
нений, що вони не піддадуться впливові кадетів 
і будуть твердо стояти лише за свої селянські 
права в межах закону» 42 . Також губернатор 
уважав, що 12 подільських депутатів із 13 не 
будуть мати політичних переконань, а стануть 
слухняними помічниками царського уряду. Ли-
ше стосовно депутата Заболотного він зазначав: 
«... на чесність переконань цієї людини важко 
покладатися»43. Таким чином, на момент обран-
ня депутати-селяни не мали чіткої політичної 
орієнтації. Прогнози губернатора загалом не 
справдилися. Він мав рацію лише в останньому 
твердженні. 

Ще одна група документів аналізованої 
справи проливає світло на суспільно-політичну 
ситуацію в Подільській губернії після розпуску 
І Державної Думи. У справі зберігається примі-
рник прокламації кам’янець-подільської групи 
Партії соціалістів-революціонерів «Ко всем 
трудящимся»44. Партійці вказували на правиль-
ність та далекоглядність позиції есерів щодо 
бойкоту Державної Думи, скликання якої було 
лише тактичним кроком царських посіпак «за-
цікавлених в приспанні революційної само-
діяльності трудящих мас» 45 , що підтвердив її 
швидкий розпуск. Тому закликали до повної не-
довіри не лише царському уряду, а й політич-
ним силам, які виступають за перетворення Ро-
сійської імперії у конституційну монархію. До 
вказаних покликів додавалися вимоги скликан-
ня Установчих зборів шляхом відкритого 
збройного повстання та непримиренної бороть-
би зі всіма ставлениками царизму46. 

Циркуляром від 12 липня 1906 р. губернатор 
покладав особисту відповідальність на мирових 
посередників та чинів поліції за недопущення 
поширення в Подільській губернії відозви 180 
колишніх депутатів І Держаної Думи «Народу 
от народных представителей»47. Водночас, у ра-
зі потрапляння відозви до населення губернії 
представники влади були зобов’язані всіма за-
собами пояснювати жителям краю, що вона має 
заколотницький характер і зазіхає на священну 
владу царя. Також губернатор наголошував на 
необхідності ловити агітаторів, ретельно нагля-
дати за колишніми депутатами після їх повер-
нення з Петербургу та одразу ж вилучати у них 
примірники відозви48. У справі також міститься 
примірник вищезазначеної відозви з алфавітним 
списком депутатів, що її підписали49. У ній, зок-
рема, зазначалося: «Громадяни! Стійте міцно за 
порушені права народного представництва. 
Стійте за Державну Думу. Жодного дня Росія не 
повинна залишатися без народного представни-
цтва. У вас є способи домогтися цього: Уряд не 
має права без згоди народного представництва 
ні збирати податки з народу, ні призивати народ 
на військову службу. А тому тепер, коли Уряд 
розпустив Державну Думу, ви маєте право не 
давати йому ні солдат, ні грошей»50. Попри жо-
рсткі заходи щодо недопущення поширення ві-
дозви на території губернії, вже 23 липня нача-
льник Подільського губернського жандармсько-
го управління доповідав губернатору про вияв-
лення 5 примірників депутатського звернення у 
поштових скриньках жителів Кам’янця-По-
дільського51. 

Незабаром після розпуску І Думи, 22 липня 
1906 р. подільський губернатор звернувся до 
начальників поліції з вимогою не допустити 
друку і розповсюдження в краї прокламацій спі-
льного видавництва Російської соціал-демо-
кратичної робітничої партії, Всеросійського се-
лянського союзу і Партії соціалістів-револю-
ціонерів адресованих селянству, а також об’єд-
наного комітету Трудової групи і Соціал-демо-
кратичної фракції Державної Думи зі звернен-
ням до армії і флоту52. 

Як засвідчують матеріали справи, під час ор-
ганізації виборів до Державної Думи другого 
скликання Подільська губернська адміністрація 
чітко дотримувалася доктрини царського уряду, 
що передбачала застосування адміністративного 
ресурсу для обрання лояльних до самодер-
жавства депутатів. Це яскраво демонструє сек-
ретне розпорядження губернатора О. Ейлера 
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начальникам поліції від 20 грудня 1906 р. У 
зв’язку з виборами уповноважених від волостей 
він покладав на них такі завдання: 

1. Розпорядитися, щоб у день виборів усі 
урядники були при волосних правліннях і конт-
ролювали, щоб сторонні особи не допускалися 
на зібрання. 

2. Всіма засобами намагатися вплинути на 
посадовців волосного правління в сенсі вибору 
уповноважених із числа добрих господарів, що 
за своїми особистими якостями могли б бути 
представниками Подільської губернії в майбут-
ній Думі. 

3. У тих волостях, де агітація вже встигла 
вплинути на селян, за згодою з мировим посе-
редником, особисто виїхати на зібрання або до-
ручити чиновникам поліції впливати на вибор-
щиків у бажаному сенсі, маючи, однак, на увазі, 
що бути присутнім при балотуванні чинам полі-
ції безумовно забороняється. 

4. Напередодні виборів, спільно з мировим 
посередником, з’ясувати стан справ у кожній во-
лості й обговорити заходи, які необхідно вжити. 

5. Агітаторів і людей неблагонадійних, що 
погано впливають на селян, необхідно одразу 
відраховувати з числа виборщиків, звинувачую-
чи їх за ст. 21 Положення про охорону, і пові-
домляти про це губернатора53. 

Було надано рекомендації і щодо виборів на 
попередніх з’їздах повітових землевласників і 
міських виборців. Дотримання вимог виборчих 
нормативно-правових актів покладалося безпо-
середньо на керівництво повітових управ і голів 
виборчих з’їздів. Але контроль за їх виконанням 
виборцями здійснювали чини поліції, 
обов’язком яких було також складання прото-
колів про порушення правил і точна реєстрація 
будь-якого ухилення від їх виконання. Ці за-
уваження щодо організації виборів передавали-
ся до місцевої виборчої комісії54. Такі розпоря-
дження губернатора надавали поліції фактично 
необмежену владу на виборчих з’їздах. Адже, 
при бажанні, можна було відшукати порушення 
у будь-яких діях. 

Однак на цьому повноваження чинів поліції 
не закінчувалися. До їхніх функцій також нале-
жала видача бланків виборчих записок. Губер-
натор зобов’язував поліцейських приділяти 
цьому завданню особливу увагу. Це було зумо-
влено тим, що сама система видачі бланків була 
дуже зручною для позбавлення права голосу 
«непотрібних» виборців. Спочатку два бланки 
виборчих записок вручалися кожному виборцю 

через поліцію або, не менш як за два тижні до 
виборів, в управі, з обов’язковим пред’явленням 
посвідчення особи. Цей спосіб використовував-
ся виборцями, котрі не отримали виборчі запис-
ки вдома або проживали за межами міста. Ще 
два бланки виборець міг отримати у разі втрати 
двох перших у листах, позначених управою, з 
подачею іменного оголошення. Нарешті, ще два 
бланки виборчих записок, маючи посвідчення 
особи, кожен виборець міг отримати під час 
входу до приміщення, де проходили вибори, за-
явивши про втрату виданих раніше55. Таким чи-
ном, кожен виборець, за бажання, міг роздобути 
6 бланків виборчих записок і заповнити їх іме-
нами своїх кандидатів. Це чудово розуміла гу-
бернська адміністрація. Але такий стан справ 
був якраз на руку владі. За розпорядженням гу-
бернатора, кожен чиновник поліції, що контро-
лював проведення виборів, а також голови 
з’їздів повинні були мати список усіх виборців, 
котрим були вручені виборчі записки вдома. 
Видача ж посвідчень особи, що були необхідні 
для отримання бланків записок, розпочиналася 
поліцією не раніше шести днів до дня виборів. 
При видачі посвідчення чини поліції зо-
бов’язувалися перевірити, чи отримував зазна-
чений виборщик бланки вдома. У такому разі 
про це робилася відмітка у посвідченні56. На пе-
рший погляд, таке розпорядження мало на меті 
чіткий контроль за проведенням виборів і запо-
біганням зловживань при голосуванні. Однак 
такий розвиток подій був би можливий за умови 
толерантного ставлення влади до всіх політич-
них сил. За умов тиску на хід виборів та розпо-
ряджень губернатора про проведення «потріб-
них» кандидатів така плутанина у видачі вибор-
чих записок сприяла усуненню від виборчої ур-
ни неблагонадійних виборців. Адже поліцейсь-
кий міг «знайти» у списку прізвище виборця, 
якому нібито вже були вручені бланки, або за-
тримати видачу посвідчення. За умов, коли у 
виборщика на доведення своїх виборчих прав 
залишалося кілька днів, вибори могли відбутися 
без нього. Крім того кожен бланк виборчих за-
писок мав бути завірений печаткою місцевої 
управи (контроль за цим покладався на ту ж та-
ки поліцію). На бланку мав ставити свій штем-
пель чи робити помітку «вручив такий-то чин 
поліції». Обов’язком цього «чина» було також 
складання протоколу у разі подачі бланків без 
печатки управи чи інших незаконних дій вибор-
ців, що тягнуло за собою відміну виборів на 
з’їзді57. Тобто поліцейський фактично одноосо-
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бово мав змогу не лише зробити недійсним голос 
окремого виборщика, а й загалом відмінити ви-
бори з’їзду у разі обрання небажаних кандидатів. 

Отже, аналізована справа має потужний дже-
рельно-інформаційний потенціал для вивчення 
комплексу питань щодо виборів до Державної 
Думи Російської імперії у Подільській губернії. 
Дотепер невідомо чи вона знищена вогнем, про-
те вже майже впродовж півтора десятка років 
недоступна для дослідників. 

 
 
 
1  Державний архів Хмельницької області. Ф. 228. 

Оп. 2. Спр. 27. Арк. 1–11. 
2 Там само. Арк. 2 зв. 
3 Там само. 
4 Там само. Арк. 3 зв., 4. 
5 Там само. Арк. 5 зв., 6. 
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34 Там само. Арк. 135. 
35 Там само. 
36 Там само. Арк. 125. 
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39 Там само. Арк. 74. 
40 Там само. Арк. 75. 
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48 Там само. 
49 Там само. Арк. 107–117. 
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51 Там само. Арк. 105. 
52 Там само. Арк. 104. 
53 Там само. Арк. 120. 
54 Там само. 
55 Там само. 
56 Там само. 
57 Там само. Арк. 121. 

 
 

 

В статье раскрыт информационно-источниковедческий потенциал дела 27 фонда «Канцелярия 
Подольского губернатора» (Ф. 228) для изучения выборов в Государственную Думу Российской 
империи в Подольской губернии. Фонд пострадал в результате пожара в Каменец-Подольском гос-
ударственном городском архиве в апреле 2003 г., и сейчас реконструируется в Государственном ар-
хиве Хмельницкой области и недоступен исследователям. 

Ключевые слова: дело, фонд, Государственная Дума, выборы, Подольский губернатор, партии. 
 
The article deals with the informational and resource potential of the case 27 in «Podolian Governor 

Chancellery» holding (F. 228) for the study of the elections to the State Duma of the Russian Empire in 
Podolian Governorate. The holding was damaged in fire in Kamyanets-Podilskyi State Archives of the City 
in April 2003, and is currently being reconstructed in the State Archives of the Khmelnitsky region and is 
not accessible to researchers. 

Key words: case, holding, the State Duma, elections, the Podolian Governor, parties. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З РЕСТАВРАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

У статті викладено мету, напрямки та завдання у підготовці кадрів за спеціальністю реставрато-
ра документів на паперовій та пергаментній основах на прикладі навчання в Українській академії 
друкарства. 

Ключові слова: освіта реставратора, збереження документів. 
 
 
Збереження інформаційних ресурсів, писем-

ної спадщини є одним з основних пріоритетів 
державної політики. Значна історична, наукова, 
культурна цінність документних фондів окрес-
лює вагомість завдань архівів. Доступність і 
придатність для використання будь-якого архів-
ного документу взаємопов’язані. Вони залежать 
від його стану, що характеризується повнотою 
збереження експлуатаційних властивостей, зок-
рема міцністю, еластичністю, зносостійкістю 
складових матеріальної основи. Позаяк з часом 
усі документи втрачають свої експлуатаційні 
властивості внаслідок природного старіння ма-
теріального носія, активного використання або 
несприятливих умов зберігання, то необхідно 
здійснювати ефективні заходи, спрямовані на 
призупинення руйнівних процесів, повернення 
їм належних характеристик. Превентивна кон-
сервація невід’ємна світова практика щодо 
створення оптимальних умов зберігання, продо-
вження тривалості життя документів. Однак 
більш радикальним інвазійним шляхом до пове-
рнення експлуатаційних властивостей докумен-
тним пам’яткам є реставраційне втручання. 

Сьогодні питання реставрації та консервації 
архівних фондів посідає особливе місце. На жаль, 
погіршується екологічний стан навколишнього 
середовища, що призводить до постійного збі-
льшення кількості «ослаблених» документів. Як 
наслідок  зростають вимоги до їхнього зберіган-
ня, виникає потреба широкого використання 
природничо-наукових методів досліджень і но-
вих, сучасних технологій при здійсненні консер-
ваційних заходів. Очевидною стає необхідність 
володіння поглибленими знаннями при вивченні 
та дослідженні документів, різних за технікою 
виконання і матеріальною основою. Усе це вка-
зує на те, що професія реставратора-консерва-
тора, будучи однією з найбільш складних, ємніс-
них і відповідальних, вимагає високої професій-
ної, інтелектуальної та академічної підготовки. 

Підготовка фахівців з реставрації документів 
на паперовій чи пергаментній основах упродовж 
тривалого часу була проблемою і до сьогодні є 
актуальною для суспільства. Ще донедавна рес-
тавратори (радше ремонтники) документів на-
вчалися ремеслу самотужки, перебираючи дос-
від від старшого покоління, опрацьовуючи не-
чисельну спеціалізовану літературу, застосову-
ючи традиційно усталені прийоми – очищення, 
заклейка, підклейка, латання і т. п. У XIX–
XX століттях «рятувальники» документів часто 
несвідомо шкодили пам’яткам, застосовуючи 
силікатний клей, відбілюючі або кислотні мате-
ріали, які сприяли прискоренню старіння папе-
ру, провокували руйнівні процеси. Зауважимо, 
що в минулому особливо не задумувалися і про 
необхідність збереження конструктивних скла-
дових документних кодексів, керувалися метою 
зберегти лише їх текстове наповнення й освіжи-
ти зовнішній вигляд. Завдяки таким «реставра-
ційним» втручанням порушувалося первинне 
шиття блоку, капталу, конструкція палітурки 
(оправи), а отже дослідники втрачали цінну дже-
релознавчу інформацію щодо традиції створення 
об’єктів у локальному і часовому просторах1. 

Однак сьогодні піонером навчання фаху рес-
тавратора рукописних та друкованих докумен-
тів стала Українська академія друкарства. На 
кафедрі книжкової та станкової графіки чита-
ються фахові дисципліни: «Основи реставрації», 
«Технологія консервації та реставрації докумен-
тів», «Хімія та біологія в реставрації», «Типоло-
гія і технологія паперу», здійснюється реставра-
ційний практикум. Нашою метою є підготовка 
професійного рівня сучасного спеціаліста зі 
збереження пам’яток мистецтва, писемності, 
друку на папері та пергаменті, а також акумуля-
ція досвіду фахівців з реставрації документів і 
розвиток наукової реставрації, яка базується на 
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досконалому вивченні реставраційних об’єктів і 
виконанні обґрунтованих операцій. 

Підготовка кадрів у цій вузькоспеціалізова-
ній царині обіймає досить широке лоно знань, 
адже давні пам’ятки, що містять рукописний чи 
друкований текст приховують у собі різнопла-
нову інформацію історичного, палеографічного, 
матеріалознавчого, технологічного, кодикологі-
чного характеру тощо. Лекційний матеріал та 
постановка практичних завдань орієнтовані на 
засвоєння досягнень реставраційної теорії та 
практики. Основні акценти навчання фаху рес-
тавратора ставляться на опанування фізико-
хімічних основ реставраційних та консервацій-
них процесів; загальних відомостей про техніку 
чи технологію виготовлення матеріальних скла-
дових; конструктивні особливості реставрацій-
них об’єктів; вплив фізичних, хімічних і біоло-
гічних факторів на збереженість документних 
фондів. На базі цих знань студентам пропону-
ється науковий підхід для планування реставра-
ційних процесів, первинним пунктом якого стає 
всебічне дослідження пам’яток, зокрема істори-
чні аспекти, конструктивні особливості, лабора-
торні дослідження. 

Програма навчання включає основні методи-
ки реставрації, консервації та стабілізації мате-
ріальної основи як друкованих, так і рукописних 
документів. Широка палітра супутніх матеріа-
льних складових (папір, атрамент, пергамент, 
шкіра, тканина, деревина, метал, кістка, емаль, 
камінь тощо) розширює можливості реставра-
ційної науки для вивчення дисципліни у індиві-
дуальному порядку2. Реставрація з високосенси-
тивного ремесла, яким вона була кілька століть 
тому, трансформується у складну наукову дія-
льність, яка передбачає проведення фізико-
оптичних, фізико-хімічних, а також, що не 
менш важливо, й історико-мистецтвознавчих 
досліджень. 

Взоруємось на використання, у першу чергу, 
нешкідливих реставраційних матеріалів, що 
слугують збереженню цілісності матеріальної 
основи і не мають негативного впливу на скла-
дові при подальшому зберіганні. Реставрацій-
ний практикум складають роботи з різноплано-
вими документами (рукописні матеріали, доку-
менти з машинописним текстом, рисунки, карти, 
періодичні видання, друковані аркушеві доку-
менти, книги, тощо)3. Сеґрегуючи документи за 
ґатунком матеріальних складових, студенти 
вправляються у виборі конкретних методик та 
реставраційних матеріалів, а іноді розвивають 

інноваційні підходи, розробляючи нові заходи 
та впроваджуючи в реставраційну практику су-
часні матеріали, застосовують комп’ютерну ре-
конструкцію втрачених частин. 

Особливу увагу надаємо документам другої 
половини XIX cт., адже проблема їх збережено-
сті росте в прискореному темпі. Технологічна 
революція  заміна ручних технік (виготовлення 
черпаного паперу) машинними технологія-
ми  значно прискорила процес виготовлення па-
перу, однак негативно вплинула на якість мате-
ріалу і стійкість його до впливу навколишнього 
середовища. Особливо це стосується паперової 
основи із вмістом деревини, що включає реак-
ційно здатний компонент (лігнін), який легко 
вступає у чисельні хімічні реакції, спричиняючи 
деградацію паперу4 . Практика роботи і дослі-
дження показують, що більшість видів сучасно-
го паперу мають підвищену кислотність і є не-
придатними для тривалого зберігання. За про-
гнозами більшості дослідників тривалість життя 
паперу з деревних напівфабрикатів становить 
25–30 років. Вважається, що навіть в ідеальних 
умовах зберігання він повністю саморуйнується 
через 200 років5. Тому саме професійна підгото-
вка реставраторів документів передбачає погли-
блені знання з історико-матеріалознавчого аспе-
кту пам’яток писемності та друку, розуміння 
процесів, які відбуваються з документами при 
природному старінні та під дією фізичних, клі-
матичних й антропогенних факторів6. 

Окремий акцент у навчальному процесі від-
водимо консервації та реставрації паперових ар-
тефактів, знайдених при археологічних розкоп-
ках. Робота над розкриттям таких документів 
викликає чималі труднощі. Здебільшого це до-
кументи військового та повоєнного часу, осно-
вою яких є дуже тонкий сорт тогочасного папе-
ру, що за несприятливих умов зберігання має 
здатність злипатися. Набуваючи досвід рестав-
рації документів із різними основами, окремі 
студенти досягають рівня фаховості при розце-
ментовуванні складних об’єктів, про що засвід-
чують публікації7 та документальний фільм під 
назвою «Реставрація документів періоду Другої 
світової війни», що займає місце в інтернетівсь-
кому просторі. 

Сьогодні дедалі вагоміше місце займає пере-
несення змісту архівних документів на нові ви-
ди носіїв: мікроформи та оптичні диски. Най-
краще вирішення проблеми збереженості фон-
дів – забезпечення користувачів цифровими ко-
піями. Як показав наш досвід, оцифровування 
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рукописних фондів дає можливість опрацьову-
вати документи із слабкою матеріальною осно-
вою, а також пересилати тексти електронною 
поштою і користуватися ними кільком користу-
вачам одночасно. Проте, практика показала, що 
апаратне забезпечення тратить свою актуаль-
ність у часі, унеможливлюючи зчитування ін-
формації. До того ж і використання носіїв циф-
рових копій має низку недоліків. Можливість 
передавання інформації у часі й просторі безпо-
середньо пов’язана зі збереженням фізичних ха-
рактеристик її матеріального носія. На жаль, бі-
льшість компакт-дисків, на яких вже перенесена 
інформація з документів і книг мають порівняно 
низьку довговічність. Під час свого перебування 
в оперативному середовищі й, особливо, при 
зберіганні, вони піддаються дії різноманітних 
негативних факторів (перепадам температури, 
вологості, впливу світла, хімічних і біологічних 
процесів). Сьогодні особливо гостро стоїть пи-
тання довговічності таких широко розповсю-
джених носіїв, як компактні оптичні диски CD і 
DVD. Дослідження показують, що термін збері-
гання дисків перед записом становить 5–
10 років. Однак існує ряд факторів, які скоро-
чують і цей термін. Тому потреба у висококва-
ліфікованих спеціалістах в області збереження 
документів як основних матеріальних носіїв є 
зростаючою. 

Досягненням нашого навчання є практичні, 
зокрема дипломні роботи, предметами для дос-
лідження і реставрації яких стали справжні ра-
ритети – пам’ятки XVII–XX століть. Завдяки 
співпраці з Львівською національною науковою 
бібліотекою України імені В. Стефаника, музе-
ями Львова та області, реставраційними 
об’єктами обрано фондові раритети. Працюючи 
з історичними артефактами, під керівництвом і 
наглядом досвідчених фахівців, майбутні реста-
вратори переслідують завдання, спрямоване на 
те, щоб документи не втрачали своєї ідентично-
сті, в першу чергу могли слугувати джерелом 
інформації, а також бути стійкими при експлуа-
таційно-механічних навантаженнях і мати екс-
позиційний вигляд. 

Магістерські роботи висвітлюють ще й нау-
кові дослідження у художньому, технологічно-
му, історичному аспектах. Працюючи над 
пам’ятками, студенти розширюють можливості 
досліджень, здобувають нові знання, а навіть і 
стають відкривачами прихованої інформації при 
демонтажі реставраційних об’єктів. Цікавими 
стали проекти реконструктивного характеру. До 

наукової роботи залучаємо студентів усіх курсів, 
результати своїх досліджень вони викладають у 
публікаціях та доповідях на науково-практич-
них конференціях. 

Сьогодні деякі з наших випускників свій 
життєвий шлях пов’язали з реставрацією, забез-
печуючи фахове збереження пам’яток писемно-
сті та друку, працюючи в музеях, бібліотеках, 
архівах, застосовуючи кваліфіковану консерва-
цію і реставрацію, яка насамперед базується на 
прецизійному дослідженні фондових одиниць8. 

Таким чином процес розвитку системи нав-
чання професійної реставрації, плекання фахів-
ців з реставрації документів, на нашу думку, є 
перспективним, дає вагомі результати і потре-
бує подальшого розвитку. Адже, завдяки ви-
школеним фахівцям, реставраційні об’єкти роз-
глядаються з особливої історичної, документа-
льної, наукової, художньо-естетичної, духовної 
цінності, виокремлюються культурні надбання 
суспільства, що передають матеріальну та куль-
турну спадщину від покоління до покоління. 
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В статье изложены цели, направления и задачи по подготовке кадров по специальности рестав-
ратор документов на бумажной и пергаментной основах на примере обучения в Украинской акаде-
мии книгопечатания. 
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The article outlines the purpose, directions and tasks to educate students on speciality «restorer of doc-

uments on paper and parchment basis» exemplified by study process at the Ukrainian Academy of Printing. 
Key words: education of a restorer, documents preservation. 
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Пьотр Завильский 
 

СТРАТЕГИЯ ОЦИФРОВКИ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ.  
НОВЫЙ ПЕРИОД 2018–2023 гг. 

 
В докладе рассмотрены особенности оцифровки архивных документов в Польской Республике. 

Проанализированы основные цели и задачи Стратегии оцифровки фондов государственных архивов 
на 2018–2023 гг. 

Ключевые слова: Польская Республика, государственный архив, архивные документы, оцифров-
ка, Стратегия оцифровки фондов государственных архивов. 

 
 
В 2017 г. прошло ровно 20 лет с момента со-

здания первых предохраняющих сканов в поль-
ских государственных архивах. Первые попыт-
ки оцифровки фондов были сделаны в 1995 г. 
Плановое сканирование материалов впервые 
начал Архив механической документации два 
года позже*. С этого момента медленно, но си-
стематически менялась технология создания 
предохраняющих копий – мы начали проходить 
от микрофильмирования к оцифровке. Наконец, 
в 2016 г. Генеральный директор государствен-
ных архивов, ставя точку над «и», обязал под-
чиненные ему государственные архивы к закры-
тию процесса микрофильмирования до конца 
2017 г. (в крайнем случае до 2018 г.)1. 

Все статистические отчеты и графики были 
подготовлены на основе ежегодных статистиче-

 
* В 2008 г. Архив механической документации был 

переименован в Национальный цифровой архив. 

ских отчетов Генерального директора государ-
ственных архивистов, доступных в сети «Ин-
тернет». URL: https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-
nas/naczelna-dyrekcja-archiw%C3%B3w-
pa%C5 %84stwowych/sprawozdania (дата обра-
щения: 02.10.2017). За начало статистического 
исследования принято 2009 год, когда был за-
пущен веб-сайт «www.szukajwarchiwach.pl». 

Только с 2012 г. можем говорить о фактиче-
ском, очень сильном увеличении темпа оцифров-
ки в Польше. Влияла на эту тенденцию непо-
средственно Многолетняя Правительственная 
Программа «КУЛЬТУРА+», в 2011–2015 г. со-
гласована министром культуры и народного хо-
зяйства. В проекте приняло участие 20 архивов, 
которое благодаря приобретению почти 16 млн. 
злотых (более 4 миллионов долларов), не только 
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Рис. 1. Микрофильмирование. 
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увеличили свои фонды на очередные не только 
увеличили свои фонды на очередные миллионы 
цифровых копий, но и создали 15 новых лабора-
тории оцифровки*. Архивам, снабженным новым 
оборудованием, была предоставлена возмож-
ность плановой оцифровки после завершения 
Программы «КУЛЬТУРА+» в рамках собствен-
ных годовых планов или грантов Генерального 
директора государственных архивов. Каждый 
год архивы получают средства на поручение ра-

 
* В настоящее время лаборатории оцифровки су-

ществуют в 29 из 33 архивов (88% всех государ-
ственных архивов в Польше). 

бот по оцифровке внешним фирмам. 
Изменение технологии копирования привело 

к появлению новых технологических возможно-
стей и нового качества в области обеспечения и 
доступности архивных материалов. Сопутству-
ют этому, однако новые, постоянно растущие 
общественные требования, прежде всего связан-
ные с доступом к архивам. Традиционных чи-
тальных залов архивов стало недостаточно. В эпо-
ху свободного доступа к высокоскоростному 
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Рис. 2. Создание цифровых копий. 
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Рис. 3. Количество предохранительных цифровых копий. 
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Интернету общество ожидает ряда удобств, с 
самым главным – доступом к архивам в сети 
«Интернет». Для всех очевидно, что ряд органи-
зационных, кадровых, финансовых и правовых 
барьеров не позволяет копировать, а затем со-
здать возможности дистанционного доступа ко 
всем архивным фондам. 

Вышеупомянутые изменения и проблемы 
вызвали потребность подготовки нового доку-
мента, каким является представленная мной се-
годня Стратегия оцифровки фондов государ-
ственных архивов за 2018–2023 гг.2 Этот доку-
мент является инструментом для реализации 
приоритета Генерального директора государ-
ственных архивов, относящегося к процессу 
оцифровки, и представляет собой продолжение 
и развитие записей касающихся оцифровки, из-
ложенных в Стратегии государственных архи-
вов на 2010–2020 гг. 

Цели Стратегии определяются следующим 
образом: 

– расширение цифровой доступности фондов 
(увеличение количества копий на веб-сайте 
«szukajwarchiwach.pl»), 

– обеспечение бесплатного и открытого до-
ступа к цифровым копиям архивных материалов 
с возможностью загрузки файлов (разрешение 
на повторное использование, отказ от обозначе-
ния копии логотипом архивов), – создание ими-
джа государственных архивов как учреждений 
доставляющих источники знания, 

– обеспечение цифрового доступа к архив-
ным материалам, независимо от формы и рода 
подлинника, 

– оказание помощи в постоянном хранении 
архивных материалов. в виде цифровых предо-
храняющих копий. 

Разработке Стратегии предшествовала под-
готовка Анализа * , в котором использовались 
данные за 2011–2015 гг. В этом документе, при-
готовленном группой сотрудников государ-
ственных архивов, систематизированы резуль-
таты архивных работ, проведенных до сих пор в 
области оцифровки архивных материалов и до-
ступа к цифровым копиям, а также рассмотрены 
элементы, которые составляют процесс оциф-
ровки, то есть планирование, доступные чело-
веческие ресурсы и оборудование. Наконец, 

 
* Полное название документа – Strategia digitalizacji 

archiwów państwowych na lata 2018–2023 ANALIZA – 
autorzy Maciej Gajewski, Marek Krzykała, Sławomir 
Marchel, Piotr Strembski, Eliza Dąbrowska. 

 

Рис. 4. Зависимость посещений в читальных залах архивов от числа копии,  
доступных он-лайн на веб-сайте «www.szukajwarchiwach.pl». 
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Анализ предоставил рекомендации для будущих 
действий сосредоточенных на достижение стра-
тегических целей Генерального директора госу-
дарственных архивов. 

Анализ оценил прежде всего использование 
фондов государственных архивов, как непо-
средственно в читальных залах, так и посред-
ством выполнений запросов. Были предприняты 
попытки определить изменения, прошедшие в 
этой сфере на протяжении исследуемых 5 лет. 

Основываясь на Анализе и данных доступ-
ных на веб-сайте Генеральной дирекции госу-
дарственных архивов можно прежде всего под-
черкнуть факт четкой тенденциии уменьшения 
числа посителей в читальных залах. Нельзя это 
объяснить иначе, чем увеличивающимся в каж-
дый год количеством цифровых копий, доступ-
ных в сети «Интернет». 

Речь здесь прежде всего о главном веб-сайте 
польских государственных архивов – «www.szu-
kajwarchiwach.pl»* и веб-сайтах польских генеа-
логических обществ, во главе со веб-сайтом 

 
*  Веб-сайт управляется Национальным цифровом 

архивом в пользу всех государственных архивов и 
учреждений, сотрудничающих с Генеральной дирекци-
ей государственных архивов. 

Польского Генеалогического Общества 
«http://genealodzy.pl/», на который доступны ко-
пии материалов, составляющие, в основном, 
фонды государственных архивов**. 

Веб-сайт «Szukaj w Archiwach» был запущен 
в 2009 г. с целью предоставления описаний 
(фондов и единиц хранения) и публикации циф-
ровых копий архивных материалов. Веб-сайт 
полностью доступный любому пользователю, 
который владеет компьютером, любым веб-
браузером и, конечно же, имеет доступ к сети 
«Интернет». Использование веб-сайта не требу-
ет никакого программного оборудования и ре-
гистрации. Он предоставляет бесплатную воз-
можность загрузки копии, которые могут быть 
использованы любым способом. Веб-сайт об-
новляется ежеквартально (последнее обновле-
ние было 8 ноября 2017 г.), и сегодня он обес-
печивает ровно 27087543 скана. С момента за-
пуска веб-сайт посетило более 2 миллионов 
пользователей. Ежедневно пользуется им при-
мерно 5 тысяч человек. Наиболее количество 

 
** Копирование осуществляется с разрешения ди-

ректора государственного архива и выполняется волон-
терами-генеалогами. Доступ к сделанным копиям бес-
платный. 
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Рис. 5. Количество запросов. 
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посетителей появилось за последние несколько 
лет, когда число сканов значительно увеличи-
лось. По мере дополнения веб-сайта растут так-
же число и длина сессии. Это не единственный 
веб-сайт, на котором польские государственные 
архивы публикуют копии архивных материалов, 
но главный и наиболее важный*. 

Интересно, что в отношении к посредствен-
ному доступу к архивным материалам (запросы) 
мы не наблюдаем таких радикальных измене-
ний. Конечно, существуют годовые колебания, 
но на протяжении 8 лет не превышали они 7% в 
одну или другую сторону, и разговора быть не 
может о каком-то исходящим направлении. 
Объяснение этого факта может быть связано с 
тем, что архивная информация становится до-
ступа в сети «Интернет». Пользователи полу-
чают все больше информации о фондах госу-
дарственных архивов и имеют возможность об-
ращаться в архивы с конкретными просьбами. 

В анализированном периоде читальные залы 
польских государственных архивов были посе-
щены прежде всего с целью проведения иссле-
дований научного, генеалогического и имуще-
ственного характера. Отчасти с ними совпадала 
тематика архивных запросов – перевешивали 
здесь так как прежде запросы генеалогические и 
имущественные. 

Возвращаясь к Стратегии. Предполагается, 
что для достижения вышеупомянутых стратеги-
ческих целей необходимо предусмотреть три 
операционные задачи: 

1. Предоставление цифровых копий архив-
ных материалов в сети «Интернет», согласно с 
потребностями пользователей. 

2. Увеличение количества доступных цифро-
вых копий архивных материалов. 

 
* Следует отметить: веб-сайт Главного Архива древ-

них актов, на котором опубликовано около 1,3 млн 
цифровых копий, в том забужанских метрических актов 
за 1590–1945 гг. (http://agad.gov.pl/inwentarze/testy.html); 
Государственный архив в Пшемысле – около 130 тыс. 
сканов, между прочим, актов гражданского состояния и 
Грекокатолической епископии в Пшемысле (http:// 
www.przemysl.ap.gov.pl/skany); Национальный цифро-
вой архив – больше 230 тыс. сканов, в том числе: фото-
графий – 219509, звуковых записей – 14998 (www. 
audiovis.nac.gov.pl); Государственный архив в Быдгоще 
и Государственный архив в Торуне, которые вместе 
подготовили веб-сайт, содержащий более 1,8 млн ска-
нов метрических актов и актов гражданского состояния, 
а также регистрационных книг (https://www. 
genealogiawarchiwach.pl). 

3. Цифровое предохранение архивных мате-
риалов. 

Руководствуясь ими в 2018–2023 гг. будет 
сделано 55 миллионов цифровых копий архив-
ных материалов, из которых по меньшей мере 
41 миллион будет опубликовано в сети «Интер-
нет». При планах размещения почти 75% копий 
в сети «Интернет» и принимая во внимание 
преференции пользователей, очевидным стано-
вится, что на передний план выходит потреб-
ность оцифровки материалов необходимых для 
генеалогических исследований. Ограничения, 
вытекающие из существующих законов, пре-
пятствуют публикации документов имуще-
ственного характера, и если говорить о научных 
исследованиях, одно из основных направлений 
исследований не может быть идентифицировано. 

Стратегия предполагает, что выполнение ам-
бициозных планов будет осуществлено 10 зада-
чами. 

Задача 1. 
Определение порядка оцифровки архив-

ных материалов. 
К концу третьего квартала 2018 г. государ-

ственные архивы будут проводить оценку ар-
хивных фондов с помощью специального блан-
ка, в соответствии с критериями оценки истори-
ческих и культурных ценностей, приоритетами 
архива, популяризацией, обеспечением, оциф-
ровкой. Результаты оценки будут использованы 
при составлении годовых планов оцифровки. 
Планирование оцифровки будет учитывать 
предположение, что не меньше, чем 75% копий 
может стать доступны в сети «Интернет» (нет 
известных препятствий для публикации). Пред-
полагается, что 50% из них станут источниками 
генеалогических исследований. 

Задача 2. 
Подготовка и мониторинг веб-сайта «szu-

kajwarchiwach.pl». 
Национальный цифровой архив к концу III 

квартала 2019 г. разработает и внедрит модель 
сбора информации о движении пользователей 
(поисковая система, просмотр архивных описей 
и цифровых копий) в веб-сайте «szukajwarchi-
wach.pl». Государственные Архивы получат 
прямой доступ к результатам мониторинга. 

Задача 3. 
Цифровое сохранение и доступ к 1000 

наиболее ценных и наиболее интересных ар-
хивных материалов. 

В 2018 г. будет подготовлен и реализован 
проект оцифровки 30 наиболее интересных и 
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ценных единиц хранения из фондов каждого 
государственного архива. 

Задача 4. 
Осуществление приоритетов Генерально-

го директора государственных архивов. 
В 2018–2023 гг. Генеральная дирекция госу-

дарственных архивов будет ежегодно опреде-
лять тематические приоритеты для оцифровки 
на следующий год. 

Задача 5. 
Развитие сети лабораторий оцифровки в 

государственных архивах. 
Приспособление в 2018-2020 гг. помещений, 

в которых осуществляется оцифровка в соответ-
ствии со стандартами лаборатории оцифровки. 
В архивах, где лаборатория оцифровки не суще-
ствует, предусмотрена возможность ее создания 
и, возможно, ее создание. 

Задача 6. 
Обеспечение полного укомплектования 

кадрами для обслуживания процесса оциф-
ровки. 

К концу 2019 г. планируется произвести ди-
ректорам государственных архивов организаци-
онные изменения. 

Задача 7. 
Подготовка долголетнего плана покупок 

оборудования для оцифровки. 
К концу первого полугодия 2018 г. опреде-

лить спрос, стоимость и эффекты капиталовло-
жения, создать список нужного оборудования 
для оцифровки и расходов государственных ар-
хивов по содержанию и обмене его элементов в 
послегарантийный период, согласно приоритету 
покупки в пятилетней перспективе. 

Задача 8. 
Внедрение Программы оцифровки аудио-

визуальных материалов. 
В предстоящем плане на 2018–2023 гг. оциф-

ровка аудиовизуального материала будет произ-
водиться внешними заказами, до момента от-

крытия центральной цифровой лаборатории при 
Национальном цифровом архиве. 

Задача 9. 
Создание движимой цифровой лаборато-

рии. 
В 2018–2023 гг. проект оцифровки архивных 

материалов со статическим содержанием, не 
оцифрованных государственными архивами из-
за отсутствия соответствующего оборудования 
и компетенции, будет реализован в движимой 
цифровой лаборатории, до момента открытия 
центральной цифровой лаборатории при Наци-
ональном цифровом архиве. 

Задача 10. 
Открытие центральной цифровой лабора-

тории при Национальном цифровом архиве. 
Открытие в запланированной перспективе 

2018–2023 гг. лаборатории обслуживающей госу-
дарственные архивы в области оцифровки ар-
хивных материалов, не оцифрованных из-за от-
сутствия соответствующего оборудования. 

Некоторые архивисты считают, что полная 
оцифровка архивных материалов закончится за-
крытием читальных залов архивов и приведет к 
потере рабочих мест. Мы можем не беспокоить-
ся, не угрожает нам такая опасность, поскольку 
не все материалы могут найтись в свободном 
доступе в сети Интернет и никто за архивистов 
не приведет в порядок материалы и не выпол-
нит системы учета документов. 

 
 
1  Pismo NDAP z dnia 22 września 2016 r., znak 

DOU.710.2.2016. Возможность продолжения работ ла-
боратории микрофильмирования до конца 2018 года 
связана с завершением уже начатых процессов микро-
фильмирования. 

2  Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych nr 79 z dnia 25 października 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia Strategii digitalizacji zasobu 
archiwów państwowych na lata 2018–2023. URL: 
https://archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz79_201
7.pdf (дата обращения: 02.10.2017). 

  
 
У доповіді розглянуті особливості оцифрування архівних документів в Польській Республіці. 

Проаналізовано основні цілі та завдання Стратегії оцифрування фондів державних архівів на 2018-
2023 рр. 

Ключові слова: Польська Республіка, державний архів, архівні документи, оцифрування, Страте-
гія оцифрування фондів державних архівів. 

 
The report views the specificity of digitizing the archival documents in the Republic of Poland. The main 

goals and objectives of the Strategy for digitizing of state archives holdings for 2018–2023 are analysed. 
Key words: The Republic of Poland, state archives, archival documents, digitizing, the Strategy for dig-

itizing of state archives holdings. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
ВІДДАЛЕНИМ ДОСТУПОМ ДО ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ, 
ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ, 

ТА ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ ДО НИХ 
 

У статті розглянуто сучасні підходи для підвищення якості надання послуг структурними під-
розділами Державної архівної служби України за рахунок розширення номенклатури послуг та мо-
жливості наочного відображення результатів роботи пошукових систем на растрових зображеннях 
документів. 

Ключові слова: програмне забезпечення, архівні установи, послуги, читальний зал, «віртуальний 
кабінет». 

 
 
Широке використання сучасним суспільст-

вом різноманітних інформаційних технологій 
вимагає розширення їх можливостей для пок-
ращення в цілому якості життя людини. В архі-
вній справі використання таких технологій до-
зволило підвищити ефективність надання дер-
жавними архівними установами послуг, забез-
печити популяризацію їх діяльності на новому 
якісному рівні шляхом застосування сучасних 
форм публікації та експонування архівних до-
кументів тощо. 

Так, завдяки використанню Інтернет-тех-
нологій користувачі Федерального архіву Німе-
ччини мають можливість: 

– здійснити повнотекстовий пошук у колек-
ції документів архіву; 

– переглянути в зручній формі результати 
пошуку (зокрема у вигляді цифрованих зобра-
жень документів); 

– замовити та сплатити певні додаткові пос-
луги, наприклад, копію документів (за потреби). 

З аналогічною метою за підтримки ЮНЕС-
КО та Бібліотеки Конгресу США було створено 
сайт світової цифрової бібліотеки. 

Крім того, з метою зручного надання корис-
тувачу результатів роботи пошукових систем 
низкою сучасних проектів (Google Book Search, 
«Гутенберг» або Національної бібліотеки Фран-
ції Gallica тощо) передбачається результати ро-
боти пошукових систем відображати безпосере-
дньо на растрових зображеннях документів. 

У свою чергу, з метою забезпечення прав 
громадян на вільний доступ до відомостей, пот-
рібних для науково-дослідної, інформаційно-
довідкової та іншої діяльності, Центральним 
державним науково-технічним архівом України 

(ЦДНТА України) також було вжито певних за-
ходів, зокрема: 

– розроблено довідковий апарат у формі еле-
ктронних баз даних (далі – БД); 

– створено офіційний веб-сайт. 
Чинна система обліку документів Націона-

льного архівного фонду України (далі – НАФ), 
що зберігаються в ЦДНТА України, та довідко-
вого апарату до них має такі ознаки: 

– відповідно до Інструкції з організації облі-
ку документів Національного архівного фонду в 
Центральному державному науково-технічному 
архіві України для забезпечення інформаційної 
підтримки разом з основними та допоміжними 
обліковими документами на паперових носіях 
ведуться електронні таблиці та облікові БД; 

– для заповнення і пошуку інформації в елек-
тронних таблицях та облікових БД використо-
вують офісне забезпечення (далі – ПЗ) та засоби 
операційних систем (далі – ОС); 

– персональні електронно-обчислювальні ма-
шини (далі – ПЕОМ), на яких засобами ОС ор-
ганізовано доступ до електронних таблиць та 
облікових БД, об’єднані в локальну обчислюва-
льну мережу (далі – ЛОМ); 

– інформація доступна тільки для користува-
чів ЛОМ; 

– доступ зсередини ЛОМ до мережі Інтернет 
організовано через комутатор; 

– віддаленого доступу ззовні (з мережі Інте-
рнет) до ПЕОМ ЛОМ немає; 

– інформацію щодо новин та роботи ЦДНТА 
України надають користувачам у мережі Інтер-
нет через офіційний сайт установи1. Інформацію 
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стосовно наявності документації у ЦДНТА Ук-
раїни можна отримувати за допомогою «Пошу-
кового каталогу» сайта ЦДНТА України за ко-
жним параметром («Фондоутворювач», «Номер 
фонду» або «Комплекс») окремо. 

Перевагою такої системи є простота її орга-
нізації. До недоліків (зокрема, під час реалізації 
задачі із забезпечення користувачів віддаленим 
доступом до документів НАФ, що зберігаються 
в ЦДНТА України, та довідкового апарату до 
них) можна віднести неможливість: 

– організації пошуку та надання користува-
чам віддаленого доступу до документів НАФ, 
тому що інформація перебуває усередині систе-
ми і користувачі можуть її отримати тільки від 
фахівця ЦДНТА України (наприклад, за теле-
фоном) або в читальному залі ЦДНТА України; 

– забезпечення цілісності даних. 
Таким чином, для підвищення ефективності 

надання послуг, застосування сучасних форм 
публікацій та надання віддаленого доступу до 
документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА 
України, було прийнято рішення створити ком-
плекс спеціалізованого ПЗ, основними завдан-
нями якого будуть: 

– облік та зберігання в БД відомостей, потрі-
бних для забезпечення користувача можливістю 
повнотекстового пошуку документів НАФ, що 
зберігаються в ЦДНТА України; 

– облік та зберігання цифрових копій доку-
ментів НАФ; 

– забезпечення користувачів ЦДНТА України 
можливістю отримання онлайн-послуг, а саме: 
пошук відомостей про документи НАФ, що збері-
гаються в ЦДНТА України, попереднє замовлення 
зазначених документів для роботи в читальному 
залі, віддалений доступ до їх цифрових копій. 

Для збереження функціональності чинної си-
стеми обліку документів НАФ, що зберігаються 
в ЦДНТА України, комплекс спеціалізованого 
ПЗ повинен бути як її надбудова, яка не замінює, 
а розширює функціональні можливості зазначе-
ної системи. 

За результатом дослідження НДІ мікрографії 
було визначено необхідність розроблення таких 
компонентів комплексу: 

– ПЗ «ЦДНТА України – облік документів»; 
– ПЗ «ЦДНТА України – адміністрування»; 
– ПЗ «ЦДНТА України – керування віддале-

ним доступом»; 
– ПЗ «ЦДНТА України – надання віддалено-

го доступу»; 
– ПЗ «ЦДНТА України – редактор текстових карт»; 

Схематичне зображення роботи комплексу 
спеціалізованого ПЗ у випадку розташування 
сервера веб-застосувань у хостинг-провайдера 
наведено на рис. 1. 

Таким чином, модель процесу надання від-
даленого доступу до документів НАФ, що збері-
гаються в ЦДНТА України, та довідкового апа-
рату до них з використанням Інтернет-
технологій, за якою функціонує комплекс спеці-
алізованого ПЗ, повинна складатися з моделі 
внутрішньої системи обліку ЦДНТА України 
(модель ведення локальної БД), яку на рис. 1 
помічено як 1, та моделі ведення БД віддалено-
го доступу, помічену на рис. 1 як 2. 

Модель ведення БД віддаленого доступу пе-
редбачає застосування мережі Інтернет і таких 
компонентів: 

– ПЗ «ЦДНТА України – надання віддалено-
го доступу»; 

– ПЗ «ЦДНТА України – керування віддале-
ним доступом»; 

– БД віддаленого доступу; 
– файловий сервер із замовленими цифрови-

ми копіями документів НАФ, до якого користу-
вачам архівних документів надається тимчасо-
вий віддалений доступ (далі – Файловий сервер 
віддаленого доступу). 

Ведення локальної БД має здійснюватися у 
ЛОМ ЦДНТА України, на програмно-технічних 
засобах якої передбачається використання таких 
компонентів: 

– ПЗ «ЦДНТА України – облік документів»; 
– ПЗ «ЦДНТА України – адміністрування»; 
– ПЗ «ЦДНТА України – редактор текстових 

карт»; 
– БД ПЗ «ЦДНТА України – облік докумен-

тів»; 
– локальний файловий сервер ЦДНТА Укра-

їни для збереження цифрових копій документів 
НАФ, що надійшли на зберігання. 

Інформаційний обмін між розподіленими се-
гментами комплексу спеціалізованого ПЗ (лока-
льною БД та БД віддаленого доступу) повинен 
здійснюватися за допомогою: 

– файлів-обміну із накопиченими у БД ПЗ 
«ЦДНТА України – облік документів» змінами 
(оновлені відомості про основні облікові архівні 
одиниці, цифрові копії документів НАФ неве-
ликої роздільної здатності, оновлені відомості 
щодо переліків користувачів комплексу спеціа-
лізованого ПЗ тощо); 

– файлів-обміну із накопиченими у БД відда-
леного доступу відомостями стосовно запитів 
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користувачів архівних документів на отримання 
онлайн-послуг; 

– файлів-квитанцій із результатами опрацю-
вання онлайн-замовлень користувачів архівних 
документів (відомості щодо підтвердження тер-
міну попереднього замовлення архівної обліко-
вої одиниці, замовлені цифрові копії документів 
НАФ тощо). 

Згідно з моделлю ведення локальної БД фахів-
ці ЦДНТА України повинні мати такі можливості: 

– здійснювати за допомогою ПЗ «ЦДНТА 
України – облік документів» імпорт накопиче-
них в електронних таблицях і облікових БД ві-
домостей до БД зазначеного ПЗ, накопичувати 
цифрові копії документів НАФ на локальному 
файловому сервері, формувати та накопичувати 
цифрові копії документів НАФ невеликої роз-
дільної здатності в БД ПЗ «ЦДНТА України – 
облік документів»; 

– забезпечувати за допомогою ПЗ «ЦДНТА 
України – адміністрування» централізовану ре-
єстрацію користувачів комплексу спеціалізова-
ного ПЗ, формувати файл-обміну із накопиче-
ними у БД ПЗ «ЦДНТА України – облік доку-
ментів» змінами, імпортувати до БД ПЗ «ЦДН-
ТА України – облік документів» відомості із за-
питами користувачів архівних документів на 
отримання онлайн-послуг, формувати файли-
квитанції із результатами їх опрацювання. Крім 
того, ПЗ «ЦДНТА України – адміністрування» 
повинно забезпечити формування узагальненої 
звітності, замовлень та заяв користувачів архів-
ними документами; 

– виготовляти за допомогою ПЗ «ЦДНТА 
України – редактор текстових карт» та зберігати 
у БД ПЗ «ЦДНТА України – облік документів» 
текстові карти цифрових зображень документів, 
потрібні для забезпечення можливості наочного 

 
Рис. 1. Схематичне зображення роботи комплексу спеціалізованого програмного забезпечення  

у випадку розташування сервера веб-застосувань у хостинг-провайдера 



 

VI. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

247 

відображення результатів роботи пошукових 
систем на растрових зображеннях документів. 

Згідно з моделлю ведення БД віддаленого 
доступу особи, які мають намір користуватися 
документами НАФ, за допомогою веб-
застосування ПЗ «ЦДНТА України – надання 
віддаленого доступу» повинні мати можливість 
здійснювати повнотекстовий пошук документів 
НАФ у БД віддаленого доступу із попереднім 
перегляданням цифрових копій документів 
НАФ невеликої роздільної здатності та відо-
браженням результатів роботи пошукових сис-
тем на растрових зображеннях документів. 

Крім того, за допомогою веб-застосування ПЗ 
«ЦДНТА України – надання віддаленого доступу» 
зареєстровані користувачі у «віртуальному кабі-
неті» повинні мати можливість здійснити: 

– попереднє замовлення документів НАФ, 
що зберігаються в ЦДНТА України, для роботи 
в читальному залі; 

– замовлення віддаленого доступу до цифро-
вих копій документів НАФ, що зберігаються в 
ЦДНТА України; 

– переглядання архіву замовлень. 
Згідно з моделлю ведення БД віддаленого 

доступу фахівці ЦДНТА України за допомогою 
веб-застосування ПЗ «ЦДНТА України – керу-
вання віддаленим доступом» повинні мати мо-
жливість здійснити: 

– імпорт змін, накопичених у БД ПЗ «ЦДН-
ТА України – облік документів», до БД віддале-
ного доступу; 

– експорт відомостей із запитами користувачів 
архівних документів на отримання онлайн-послуг; 

– імпорт результатів опрацювання запитів ко-
ристувачів архівних документів на отримання он-
лайн-послуг до БД віддаленого доступу (із розмі-
щенням замовлених цифрових копій документів 
НАФ на Файловому сервері віддаленого доступу). 

Для функціювання моделі відповідно до но-
рмативної бази, яка забезпечує функціювання 

ЦДНТА України, потрібно передбачити зміни 
стосовно: 

– порядку реєстрації користувачів для отри-
мання онлайн-послуг; 

– порядку замовлення та отримання користу-
вачем на сайті ЦДНТА України онлайн-послуг; 

– технічних вимог до цифрових копій доку-
ментів НАФ невеликої роздільної здатності для 
забезпечення користувачів можливістю попере-
днього переглядання результатів пошуку, а та-
кож порядку їх виготовлення та накопичення; 

– порядку отримання та накопичення тексто-
вого шару та текстових карт цифрових зобра-
жень документів; 

– порядку імпорту до локальної БД комплек-
су спеціалізованого ПЗ електронних таблиць та 
облікових БД. 

На цей час роботи із розроблення комплексу 
спеціалізованого ПЗ ще тривають (на стадії ап-
робації знаходяться ПЗ «ЦДНТА України – об-
лік документів» та ПЗ «ЦДНТА України – реда-
ктор текстових карт»). 

Слід зазначити, що у сфері архівної справи 
позитивним ефектом від розроблення та впро-
вадження комплексу спеціалізованого ПЗ є не 
тільки підвищення якості та розширення номен-
клатури надання послуг з боку ЦДНТА України, 
але також створення так званого програмного 
ядра, на підставі якого можна з відносно незна-
чними витратами адаптувати спеціалізоване ПЗ 
до предметної області інших архівних установ. 

 
 
 
 
 
 
 
1  Центральний державний науково-технічний архів 

України: офіційний веб-сайт. URL: http://archive.gov.ua 
(дата звернення: 12.10.2017). 

 
 
В статье рассмотрены современные подходы для повышения качества предоставления услуг 

структурными подразделениями Государственной архивной службы Украины за счет расширения 
номенклатуры услуг и возможности наглядного отображения результатов работы поисковых си-
стем на растровых изображениях документов. 
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The article considers modern approaches to improving the quality of service provision by the structural 

units of the State Archives of Ukraine due to the expansion of the range of services and the provision of a 
visual display of the results of the work of search engines on raster images of documents. 
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У статті розглянуто досвід вирішення завдань щодо організації роботи з формування фондів 
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«Електронна революція», впливаючи на спо-

сіб життя, об’єднала людство в єдиний інфор-
маційний простір. Масив даних безперервно 
зростає. Так, відповідно звіту, підготовленого 
аналітиками компанії IDC за підтримки одного 
із потужніших виробників електронних носіїв 
інформації – компанії Seagate1, у 2016 р. загаль-
ний обсяг даних у світі становив 16 зетабайт. 
Прогнозований цими аналітиками показник та-
ких даних до 2025 р. може наблизиться до 
163 зетабайт (в одному зетабайті міститься 
1021 байтів). Щоденна діяльність людей безпо-
середньо пов’язана з постійним накопиченням, 
поширенням та використанням інформації. Як 
наслідок, накопичується та зберігається відпо-
відна культурна, технічна, наукова та історична 
спадщина суспільства. Частину такої спадщини 
становлять документи в електронній формі, час-
тка яких щороку зростає. Обсяги інформації 
збільшуються не тільки за рахунок новостворе-
ної інформації, яка вже має електронну форму 
подання, а й переведення в електронну (цифро-
ву) форму раніше зафіксованої за допомогою 
інших технологій на різних носіях інформації. В 
першу чергу оцифруванню підлягають докуме-
нти, інформація яких становить історичне, нау-
кове і культурне надбання людства. У новому 
інформаційному суспільстві історія пишеться 
саме електронним способом. 

Наразі документи в електронній формі є ос-
новною формою фіксації та подання особистого 
й професійного життя людини. Найбільш ін-
формаційно-насиченими з них є документи осо-
бового походження. Ці документальні матеріали, 
беззаперечно, мають потенційну цінність та 
слугують однією з найважливіших груп істори-
чних джерел. За думкою відомих істориків-
архівістів, зокрема Я. Калакури, І. Войцехівсь-
кої, М. Палієнко, одним з недоліків джерел осо-

бового походження є їх суб’єктивність та різно-
маніття вражень.2 Не зважаючи на це, такі дже-
рела є найважливішими, а іноді й єдиними дже-
релами інформації, що дозволяють дослідити 
період, подію або особистість більш детально та 
всебічно, побачити історичну картину епохи 
очима її сучасників. 

Актуальність питання комплектування архі-
вних установ документами особового похо-
дження в електронній формі визначається по-
ширенням нових технологій документування 
інформації саме в електронній формі. Так, в 
епоху соціальних мереж перед архівістами дуже 
гостро постає питання внесення документів в 
електронній формі до складу Національного ар-
хівного фонду України (далі – НАФ), вирішення 
проблем збереження такої інформації та форму-
вання відповідних особових фондів. До тепер 
архівним співтовариством на міжнародному рі-
вні не вироблені єдині принципи роботи та ме-
тодики з організації зберігання таких докумен-
тів, тому кожна країна рухається своїм шляхом і 
напрацьовує власний досвід, приймає свої орга-
нізаційні та технологічні рішення. 

Уперше в архівній практиці України, з 2012 р. 
Центральний державний електронний архів Ук-
раїни (далі – ЦДЕА України) розпочав цілесп-
рямовану та систематичну роботу з комплекту-
вання документами особового походження в 
електронній формі видатних діячів України. 
Список фізичних осіб – джерел формування 
НАФ, які передають документи до ЦДЕА Укра-
їни (список джерел комплектування) схвалено 
26 травня 2015 р. на засіданні Центральної екс-
пертно-перевірної комісії Державної архівної 
служби України3. 

Документи в електронній формі змусили 
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працівників ЦДЕА України шукати інтеграційні 
шляхи та актуалізувати потребу дослідження на 
всіх стадіях організації роботи з ними, розробку 
й апробацію конкретних методик4 та видів робіт. 
Поетапний розвиток ЦДЕА України та набуття 
працівниками архіву практичного досвіду, з 
урахуванням чинних в Україні законодавчих5 , 
нормативно-правових 6 , нормативних докумен-
тів7 і міжнародного досвіду8, стали підґрунтям 
для створення в ЦДЕА України власної методи-
ки роботи з документами особового походження 
в електронній формі. Відповідно до цієї методи-
ки, організація роботи з документами особового 
походження, незалежно від форми їх створення 
(паперова, електронна), базується на єдиній ме-
тодології та принципах роботи, але на різних 
технологіях. 

У 2013 р. до ЦДЕА України було прийнято 
на постійне зберігання перші документи особо-
вого походження в електронній формі. Для за-
безпечення принципу неподільності вже ство-
рених особових фондів на традиційних носіях 
(паперових, плівкових) в інших державних архі-
вах України, ми рекомендуємо власнику пере-
дати документи в електронній формі за призна-
ченням. Розвиваючи практичну діяльність, архів 
приймає виключно документи в електронній 
(цифровій) формі текстові, фото-, відео-, аудіо-
документи, електронні інформаційні ресурси, 
створені фондоутворювачем або ті, які його сто-
суються, та цифрові копії документів. 

Документи особового походження в елект-
ронній формі приймаються до ЦДЕА України 
на основі договору дарування. У договорі зазна-
чаються особливі умови користування докумен-
тами, відтворення та використання їх інформації. 
Це створює позитивні умови організації роботи 
не тільки для зберігання документів, а й надан-
ня доступу до них користувачів, особливо, для 
наступних поколінь архівістів, вирішує питання 
майнових, авторських та суміжних прав. 

Нове надходження документів розміщується 
в проміжному сховищі (на окремому сервері). 
Розбір надходження розпочинається з його тех-
нічної перевірки: 1) попередня перевірка на від-
сутність шкідливого програмного коду; 
2) перевірка цілісності документа; 3) перевірка 
на можливість відтворення інформації з доку-
мента; 4) остаточна перевірка на відсутність 
шкідливого програмного коду. 

Перевірка на відсутність шкідливого програ-
много коду проводиться з використанням, в 
обов’язковому порядку, декількох надійних ан-

тивірусних засобів. Перевірка цілісності доку-
мента проводиться за результатами обчислення 
геш-значень (контрольних сум файлів) з вико-
ристанням безкоштовного програмного забезпе-
чення MD5 Checksum Тооl9, що дозволяє гене-
рувати контрольні суми будь-яких файлів у фо-
рматі 32-значних шістнадцятиричних чисел. 
Геш-значення використовується не тільки для 
підтвердження цілісності даних (факту їх не-
змінності) під час приймання-передавання до-
кументів до архіву від власника, а й для переві-
рки їх стану під час постійного зберігання. За 
результатами проведення технічної перевірки 
фахівцем складається протокол технічної пере-
вірки документів, який розглядається на засі-
данні експертно-перевірної комісії 
ЦДЕА України. Остаточна перевірка на відсут-
ність шкідливого програмного коду здійснюєть-
ся шляхом розміщення документів в ізольова-
ному сховищі даних (карантині) терміном не 
менше двох тижнів. Після закінчення цього те-
рміну виконується остаточна перевірка на від-
сутність шкідливого програмного коду. 

Зважаючи на те, що алгоритм криптографіч-
ного перетворення даних MD510 визнано нена-
дійним11, тобто існує можливість підробки геш-
значень за умови використання відповідних ме-
тодик із застосуванням спеціалізованого про-
грамного забезпечення, в ЦДЕА України розг-
лядається питання щодо переходу до застосу-
вання програмного забезпечення, призначеного 
для підрахунку геш-значень за криптографічним 
алгоритмом перетворення даних SHA25612, що 
має значно вищу надійність (крипостійкість) у 
порівнянні з MD5. 

У ЦДЕА України, при створенні особового 
архівного фонду використовується фондова ор-
ганізація документів. Об’єктом та одиницею 
описування є фонд і одиниця зберігання. Оди-
ницею обліку є одиниця зберігання, тобто окре-
мий файл, що містить дані відповідного доку-
мента в електронній (цифровій) формі. 

Документи особового походження в елект-
ронній формі надходять до ЦДЕА України в не-
упорядкованому стані, без описової документа-
ції, тому первинне розбирання відбувається без-
посередньо в архіві. Документи зберігаються у 
власників на різних комп’ютерних пристроях (у 
ноутбуці, електронному записнику, в мобільно-
му телефоні тощо) або на окремих електронних 
носіях (оптичних дисках, флеш-накопичувачах, 
файлових сховищах в Інтернеті тощо). Тому 
обов’язковою умовою є приймання не докумен-
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тів, а носіїв інформації з даними для проведення 
попереднього їх розбирання та проведення екс-
пертизи цінності інформаційних об’єктів на цих 
носіях, що можуть бути визнані документами. 

З такими «німими» документами доводиться 
проводити глибоку науково-дослідну роботу, 
піддавати ретельному аналізу та відбору. Відбір 
документів особового походження в електрон-
ній формі на постійне зберігання здійснюється в 
ЦДЕА України із застосуванням загальних та 
спеціальних критеріїв цінності документів, які 
забезпечують об’єктивність їх оцінки. Спеціа-
льні критерії оцінки документів, такі як харак-
тер розкриття, достовірність, художня значи-
мість, незалежність і об’єктивність інформації, 
технологічна залежність, застосовуються після 
загальних критеріїв, що дозволяє доповнити та 
уточнити їх відбір. 

Експертиза нових надходжень документів в 
архіві проводиться шляхом поодиничного все-
бічного вивчення з урахуванням художніх особ-
ливостей документів, звукової та текстової ін-
формації: візуальний перегляд, читання, про-
слуховування документів; пошук документів у 
мережі Інтернет (за допомогою пошукових сис-
тем за ключовими словами (фразами) або тема-
тичними каталогами) для уточнення документів, 
взаємозв’язку їх з іншими документами, часу 
створення, публікації − для подальшої ідентифі-
кації та анотування. 

При первинному розбиранні виявлені дубле-
тні документи та документи що не підлягають 
постійному зберіганню, а також інформаційні 
об’єкти, що не можуть бути визначеними як до-
кументи, повертаються власнику або, за пого-
дженням із ним, знищуються. 

На підставі акта приймання-передавання до-
кументів та опису первинного розбирання фай-
ли переміщаються з проміжного сховища до 
сховища основного фонду. При переміщенні 
документів працівником архіву обов’язково ви-
конується перевірка на цілісність даних цих до-
кументів за їх геш-значеннями. У проміжному 
сховищі залишаються копії документів, які ви-
користовуються для їх описування. 

Описування документів проводиться на рівні 
одиниці зберігання, кожен документ (файл) є 
об’єктом окремого описування. На кожну оди-
ницю зберігання, внесену до опису, обов’язково 
складається описова стаття, яка містить сукуп-
ність усіх інформаційних даних описування до-
кумента. Описова стаття складається з іденти-
фікаційних, контекстних та технічних характе-

ристик одиниці зберігання. Один документ мо-
же поєднувати текстову, зображувальну та зву-
кову інформацію, яка описується як самостійно, 
так і в комплексі13. 

Для кожної описової статті створюється ок-
ремий файл у текстовому форматі, що містить 
інформацію про фонд та описову статтю відпо-
відної одиниці зберігання. Інформація про фонд 
розкриває: номер та назву фонду, номер опису, 
хронологічні межі фонду, загальну кількість 
одиниць зберігання у фонді та, за наявності, ін-
формацію про обмеження доступу до докумен-
тів та дату зняття цього обмеження. 

Для визначення технічних характеристик 
файлу з даними документа особового похо-
дження в електронній формі, як складової мета-
даних цього документа, спочатку застосовують-
ся можливості операційної системи, зокрема 
Microsoft Windows. У першу чергу досліджу-
ються властивості файлу, до яких надає доступ 
операційна система і в яких міститься основна 
інформація про файл. Для визначення технічних 
характеристик відео- або аудіоданих, що міс-
тяться в файлі документа, використовується 
безкоштовне програмне забезпечення 
MediaInfo14 , яке дозволяє визначити наявність 
відеокодеків, назву кодувальника та дату прове-
дення кодування, алгоритм стиснення даних, кі-
лькість каналів та аудіодоріжок. Зазначені мета-
дані надаються засобами програми MediaInfo у 
формі текстового звіту, що можна використати 
у подальшій роботі, зокрема відтворити на ек-
рані комп’ютера. 

Для визначення автентичності фотодокуме-
тов та їх технічних характеристик використову-
ється веб-додаток FotoForensics15, до якого на-
дано вільний доступ його розробником. Це про-
грамне забезпечення аналізує зображення за ни-
зкою ознак, у тому числі дотичними, та визна-
чає, які об’єкти на фото з високою імовірністю 
були модифіковані, додані або відредаговані. 
Після обробки програма створює зображення, в 
якому вирізняються модифіковані області та де-
талі, які людське око не може побачити. Крім 
того, програма також аналізує та визначає всю 
доступну інформацію із метаданих, які були 
збережені у файлі фотодокумента. 

До опису додається довідковий апарат. Ко-
жен елемент довідкового апарату створюється у 
формі окремого файлу в текстовому форматі. 
Файли з описовими статтями, титульним арку-
шем, передмовою та списком скорочень (за пот-
ребою) розміщуються на сервері у теці опису 
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документів в електронній формі, що підлягають 
постійному зберіганню. 

Процес описування завершується знищенням 
усіх копій файлів у проміжному сховищі, що за-
лишилися після передавання документів особо-
вого походження в електронній формі до схо-
вища основного фонду. 

У ЦДЕА України зберігаються особові фон-
ди таких видатних діячів: мандрівника, вченого, 
письменника Валерія Петущака (12 од. зб.); кі-
нокритика, кіносценариста, лауреата Державної 
премії України ім. О. Довженка − Сергія Трим-
бача (124 од. зб.); співака та музиканта Андрія 
Кузьменка (псевдонім – Кузьма Скрябін) 
(1276 од. зб. – прийнятих, із них 355 – описа-
них). Незважаючи на невелику кількість фондів, 
вони досить репрезентативні. У кожному інди-
відуально неповторному документі міститься 
унікальна інформація з історії сучасної України. 

Архів, як інститут зберігання документів, на-
разі знаходиться в ситуації інтелектуальної кри-
зи. Ми все ще досі живемо в світі паперових ар-
хівів, у той час, як сучасна реальність вимагає 
адаптуватися до стрімких змін у сфері збере-
ження та використання інформації в електрон-
ній формі. Причиною цього є створення нових 
технологій документування інформації в елект-
ронній формі, що дозволяє значно прискорюва-
ти обмін інформацією за допомогою сучасних 
комунікацій та за допомогою пристроїв, що під-
ключені до цих комунікацій, надавати необме-
жений доступ до всіх можливих проявів людсь-
кої діяльності в новому транскордонному елек-
тронному інформаційному просторі. Традиційні 
уявлення про архів, його сутності та ролі в сус-
пільстві сьогодні потребують серйозного пере-
осмислення та перегляду. Документи, що ство-
рюються в електронній формі мають нові влас-
тивості та характеристики відмінні від тради-
ційних документів з паперовим, плівковим носі-
єм інформації. Складність застосування нових 
технологій у діловодстві та архівній справі по-
лягає у міждисциплінарному характері органі-
зації такої діяльності в сучасних умовах. Вини-
кає завдання щодо опанування діловодами та 
архівістами, які відносяться до гуманітарної 
сфери, знань технічних, зокрема з інформацій-
них технологій та захисту інформації. Час вима-
гає підготовки нових спеціалістів у традиційно 
гуманітарних сферах діяльності з достатнім рів-
нем обізнаності щодо організації діловодства та 
архівної справи із застосування сучасних інфо-

рмаційних технологій та забезпечення технічно-
го захисту інформації. 

На нашу думку, зазначене буде сприяти ви-
рішенню завдань щодо відбору та приймання на 
зберігання нових типів документів та уникнення 
загрози ймовірної втрати цінної інформації, за-
документованої в електронній формі, що може 
суттєво вплинути на повноту документальної 
спадщини та об’єктивність і достовірність май-
бутніх історичних досліджень. 

ЦДЕА України, здійснюючи формування 
фондів особового походження із документів в 
електронній формі, намагається вирішити оче-
видні багатозначні завдання щодо збереження 
документальної спадщини України. Одним із 
важливих питань стає дослідження особливос-
тей нових за формою, типом даних та носіїв ін-
формації документів особового походження. 
Деякі з них, наприклад електронні листи, елект-
ронні повідомлення, блоги (тематичні та особи-
сті щоденники), веб-сайти (мережеві ресурси, 
що складаються з веб-сторінок, присвячених 
певній тематиці) хоча і нагадують традиційні 
документи з паперовими носіями інформації, 
але, з усією очевидністю, не є їх повним анало-
гом. Крім того, з’явилися нові форми особистої 
документації − сторінки в соціальних мережах. 
Ці інформаційні об’єкти неоднозначно сприй-
маються спеціалістами щодо визначення їх но-
вими видами документів, зокрема виходячи із 
визначення поняття «документ»16. Проте, саме 
ці документи є типовою ознакою нашого часу та 
стали повсякденними. У них зібрані воєдино всі 
види документів, що надходять зараз до архіву 
окремо – фото-, відео-, аудіо-, текстові. Вважає-
мо, що у перспективі, саме такі типи особових 
архівів будуть найбільш масовими. 

Отже, якщо архівісти не розпочнуть реаль-
них дій щодо відбору та постійного зберігання 
документів в електронній формі, зокрема елект-
ронних – створення відповідних технологій, що 
потребує збільшення відповідних наукових дос-
ліджень як теоретичного, так і практичного ха-
рактеру, та на їх підґрунті посилення нормотво-
рчої роботи для унормування нових документа-
ційних та архівних процесів, то високою зали-
шається імовірність втрати документів в елект-
ронній формі, що згодом буде нагадувати «тем-
ні століття». 
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

В статье сделан обзор документов по истории науки, культуры и архитектуры Украины, храня-
щихся в фондах Белорусского государственного архива научно-технической документации. Опре-
делены основные виды репрезентативных материалов: проектная документация, научно-
исследовательские разработки, а также документы, которые отложились в личных фондах. 

Ключевые слова: Белорусский государственный архив научно-технической документации, доку-
мент, проект, Украина, фонд. 

 
 
В целях централизации хранения и широкого 

использования научно-технической документа-
ции Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 27 мая 1968 г. № 164 был 
организован Центральный государственный ар-
хив научно-технической документации, пере-
именованный в мае 1993 г. в Белорусский госу-
дарственный архив научно-технической доку-
ментации (БГАНТД)1. Архив хранит документы 
Национального архивного фонда Республики 
Беларусь, содержащие ретроспективную ин-
формацию по истории развития науки, техники 
и культуры. В настоящее время архив включает 
303 фонда и 197203 единиц хранения. 

Значительная часть архивного корпуса доку-
ментов касается истории науки, архитектуры и 
культуры стран как ближнего (Россия, Литва, 
Латвия, Эстония, Польша), так и дальнего зару-
бежья (Армения, Грузия, Германия, Франция, 
Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Румыния, 
Монголия). Всего в фондах БГАНТД хранятся 
документы по истории более чем 25 стран. 

Источники по истории Украины занимают 
второе (после России) место по объему доку-
ментов зарубежных государств. Значительный 
объем документов связан со спецификой дея-
тельности различных проектных институтов и 
научно-исследовательских учреждений, кото-
рые в советский период могли выполнять рабо-
ты и на территории соседних республик. Также 
необходимо учитывать крепкие народно-хо-
зяйственные, экономические, культурные связи, 
существовавшие между БССР и УССР. 

В данной статье делается краткий обзор вы-
явленных документов по истории Украины, 
хранящихся не только в фондах организаций, но 
и в личных фондах известных белорусских ар-

хитекторов и ученых. Представляется, что дан-
ный материал будет актуальным и интересным 
для коллег-архивистов и историков не только из 
Украины, но и других государств. 

Значительным по объему и важности являет-
ся корпус проектной документов по объектам, 
связанным с туристической и санаторно-курорт-
ной деятельностью – санатории, пансионаты. 
Историческую ценность представляют доку-
менты, связанные с восстановлением и рекон-
струкцией санатория «Горное солнце» в Мис-
хоре, которую проводили сотрудники проектно-
го института «Белгоспроект» в 1945 г. (проект-
ное задание и технорабочий проект, всего 6 еди-
ниц хранения). Проектом предусматривалось 
восстановление санатория на момент его раз-
рушения в 1941 г. Основной специализацией 
было лечение больных с легочными заболева-
ниями. Одновременно санатории мог принять 
до 100 человек2. В 1946–1947 гг. этим же про-
ектным институтом проводились работы по 
восстановлению и реконструкции санатория 
«Белоруссия» в г. Алупке (эскизный проект, 
проектное задание, всего 2 единицы хранения). 
Эскизным проектом предусматривалось строи-
тельство трех зданий: лечебно-административ-
ного корпуса, спального корпуса и водолечеб-
ницы с котельной. При нормальных условиях 
работы, санаторий мог принять до 80 отдыхаю-
щих3. 

Специальной архитектурно-проектной ма-
стерской Союза Архитекторов БССР в 1978–
1982 гг. были осуществлены масштабные рабо-
ты по проектированию и строительству пансио-
ната-гостиницы на 300 мест в г. Саки (полный 
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технорабочий проект, всего 17 единиц хране-
ния). Согласно архитектурно-проектному зада-
нию этажность основной части здания состав-
ляла 9 этажей, где располагалось 139 спальных 
номеров. Проект включает: инженерно-геоло-
гические изыскания и топосъемку, общеплоща-
дочные работы, архитектурно-строительную, 
сантехническую, электротехническую и тех-
нологическую части, а также фотоальбом4. 

Полностью представлен проект Белоцерков-
ской обувной фабрики (1989–1991 гг.), разра-
боткой которого занимался Государственный 
институт по проектированию предприятий про-
мышленности первичной обработки лубяных 
волокон ГПИ-12. В состав объекта включены 
типовые проекты производственного корпуса, 
трансформаторной подстанции, склада ГСМ, бло-
ка очистки дождевых вод и другие документы 
(полный проект, всего 286 единиц хранения)5. 

Еще одним крупным объектом промышлен-
ности является проект Радеховского биохими-
ческого завода во Львовской области, который в 
1985–1989 гг. проектировал Всесоюзный науч-
но-исследовательский и проектно-констуктор-
ский иститут микробиологических производств 
(ВНИИМП) (всего 541 единица хранения). 
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР №№ 770 и 771 от 
09.06.1983 г. и Постановлением Госплана СССР 
№ 213 от 27.09.1983 г. предусматривалось стро-
ительство завода мощностью производства 
72000 тон премиксов и 500 тонн биовита-80 в 
год. Этот завод должен был стать самым круп-
ным промышленным предприятием в г. Радехо-
ве. В связи с тем, что это предприятие относи-
лось к «вредным», на предприятии для работни-
ков предусматривалось бесплатное спецпитание, 
спецодежда и спецобувь. На заводе должно бы-
ло работать 850 человек. Помимо самого завода 
предусматривалось строительства жилья для 
рабочих, школы, детского сада и пионерского 
лагеря6. 

Значительный объем проектной документа-
ции по истории Украины относится к вопросам 
железнодорожного строительства. Это, прежде 
всего, материалы по прокладке и реконструкции 
железнодорожной линии Бахмач – Минск за 
1865–1945 гг. Отдельную группу проектной до-
кументации составляют мосты и мостовые со-
оружения: через реки Десна (1872, 1930 гг.)7 и 
Уть (1895, 1930 гг.)8, исполнительные чертежи 
каменных мостов отв. 1, 1,5 саж. (Роменский 
участок) (1885 г.)9 , расчеты пролетного строе-

ния мостов на линии Бахмач-Минск (1932 г.)10, 
деревянные мосты на линии Низовка-Корю-
ковка (1933, 1939, 1941 гг.)11, сводная ведомость 
малых мостов Бахмач-Минск по 5-му району 
(1932 г.)12 и классификация мостов линии Бах-
мач-Минск (1927–1940 гг.)13. 

Значительный корпус научно-технической 
документации представлен проектами и описа-
ниями железнодорожных станций и перегонов: 
Чеснаковка (1916 г.)14, Дочь (1873, 1900, 1939 гг.)15, 
Макошино (1900 г.) 16 , Мена (1902, 1932–
1939 гг.) 17 , Низковка (1929–1932 гг.) 18 , Бонда-
ревка (1932–1939 гг.) 19 , Корюковка (1932–
1939 гг.)20, Халявино (1937–1939, 1940–1944 гг.)21, 
Ямница (1939–1941 гг.) 22 , а также еще более 
15 других станций и разъездов. Полностью 
представлен проект станции Сновская (Черни-
говская область) (1940–1941 гг.)23. 

В Белорусском государственном архиве на-
учно-технической документации широко пред-
ставлены также и научно-исследовательские ра-
боты (НИР), которые касаются истории науки 
Украины. Так, «Научно-исследовательский ин-
ститут промышленности первичной обработки 
лубяных волокон» (НИИПОЛВ) провел в 1970-
1980-х гг. ряд исследовательских работ, в том 
числе: «Совершенствование технологии процес-
са мочки на Ковельском льнозаводе НЛП 
УССР» (1974 г.) 24 , «Внедрение водно-воздуш-
ного способа мочки на Ковельском льнозаводе» 
(1975 г.)25, «Модернизация сушильной машины 
на Павлоградском пенькозаводе» (1989 г.)26. 

Две научные работы «Технический отчет по 
результатам обследования моста через Днепро-
Бугский канал у деревни Кужеличин Иваново-
Граница УССР-Любешев» (1973 г.) 27  и «Отчет 
по обмену опытом организации внедрения но-
вой техники и постановки научно-технической 
информации в системе дорожного хозяйства 
УССР» (1969 г.)28 провел «Белорусский дорож-
ный научно-исследовательский институт». Не-
сколько разработок было проведено Белорус-
ским филиалом Всесоюзного научно-исследова-
тельского института технической эстетики в об-
ласти машиностроения. Так, в 1986 г. закончена 
НИР по теме «Проведение инженерно-психоло-
гических исследований и разработка рекомен-
даций по созданию систем автоматизированного 
контроля тракторов МТС, ХТЗ, ВгТХ, ЧЗПТ. 
Этап. Проведение инженерно-психологических 
исследований и разработка инженерно-психоло-
гических и художественно-конструкторских ре-
комендаций по созданию автоматизированных 



 

VI. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

255 

систем тракторов МТЗ и ХТЗ»29. В 1990 г. была 
осуществлена разработка научной темы: «Ди-
зайнерская и эргономическая разработка эле-
ментов интерьера тракторов ПО «ХТЗ», осна-
щаемых автоматизированными системами СКАТ 
и ИСТ с изготовлением узлов установки мони-
торов»30. 

Большая научно-исследовательская работа 
проводилась Центральным научно-исследова-
тельским институтом комплексного использо-
вания водных ресурсов (ЦНИИКИВР). В част-
ности, был подготовлен «Прогноз качества воды 
рек Шкло, Вишня, Вяр, Задувка на уровни 1990 
и 2000 гг.» (1981 г.)31, были проведены «Иссле-
дования и расчет стока рек бассейна Припяти на 
летне-зимний сезон. Научные основы ком-
плексного изучения и использования водных 
ресурсов Украинского и Белорусского Полесья» 
(1975 г.)32. В 1975 г. была осуществлена «Разра-
ботка прогноза изменений поверхностных вод-
ных ресурсов и элементов водного баланса тер-
риторий Белоруссии, Украины и Молдавии под 
влиянием хозяйственной деятельности на пер-
спективу 20–30 лет. Оценить влияние отдель-
ных видов хозяйственной деятельности на ре-
сурсы поверхностных вод и элементы водного 
баланса на перспективу 20–30 лет (Украина)»33. 

Заключительная группа документов (в ос-
новном изобразительных) хранится в фондах 
личного происхождения известных деятелей ар-
хитектуры и науки Беларуси. Они отложились в 
результате их непосредственной деятельности 
(участие в научных мероприятиях, форумах, ко-
мандировках, конкурсах), а также путешествий 
(рисунки, эскизы достопримечательностей, вос-
поминания и др.). 

Так, в фонде известного белорусского архи-
тектора Иосифа Григорьевича Лангбарда хра-
нятся следующие документы по истории Укра-
ины: «Памятник Т. Г. Шевченко в г. Харькове» 
(1935 г.)34, «Памятник В. И. Ленину в г. Киеве» 
(скульптор М. Г. Манизер, 1935–1936 гг.)35, про-
ект «Правительственного центра г. Киева» (фраг-
менты, перспективы, виды, 1934–1938 гг.)36, «Зда-
ние театра массового музыкального действа в 
г. Харькове» (главный фасад, 1929 г.) 37 , фото-
графия «И. Г. Лангбард с членами правитель-
ства Украины на строительстве Дома прави-
тельства в г. Киеве» (1936 г.). 

В других фондах выявлены следующие до-
кументы: «Организация зеленого строительства 
в г. Киев» (1972 г.)38, «Эскиз ресторана санато-
рия «Белоруссия» в Крыму»39, «Рисунки архи-

тектурных памятников Львова» (1970-е гг.) 40 , 
«Рисунки гг. Киева и Львова» (карандаш, аква-
рель, тушь,1957 г.)41, «Рисунки городов Гомеля, 
Ялты, моря под Одессой» (карандаш, акварель. 
Тушь, 1957–1961 гг.)42, «Харьковский метропо-
литен. Исторический очерк и открытки с вида-
ми станций метро с дарственной надписью ар-
хитектора П. Г. Чечельницкого (1977, 1987 гг.)43, 
«Фотографии дачи художника К. А. Коровина в 
Гурзуфе» (1912–1913 гг.)44, «Покровский мона-
стырь под Харьковом и церковь в селе Гаевка» 
(зарисовки, карандаш, 1944 г.) 45 , «Библиотека 
им. М. Горького в г. Запорожье» (фото главного 
фасада)46, фотоальбом столовой санатория «Бе-
лоруссия» и Дом Ученых в Крыму (1950-е гг., 
1985 г.) 47 , фотографии «Дипломного проекта 
центра г. Керчь» (1949 г.)48, «Санаторий «Бело-
руссия» в г. Мисхоре» (фотографии третьего 
лечебного корпуса, 1969 г.)49 и фотографии бе-
лорусских архитекторов «Ю. В. Шпита и 
М. А. Савицкого за разработкой дизайн-проекта 
корпуса № 3 санатория «Белоруссия» в Мисхо-
ре» (1960-е гг.)50. 

Подводя итог, отметим, что всего в фондах 
Белорусского государственного архива научно-
технической документации хранится более ты-
сячи единиц хранения, в которых содержится 
репрезентативная и ценная информация по ис-
тории архитектуры, науки и техники Украины. 
Основу этого корпуса документов составляет 
научно-техническая (проектная, научно-иссле-
довательские разработки) документация, а также 
материалы из фондов личного происхождения. 
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У статті зроблено огляд документів з історії науки, культури і архітектури України, що зберіга-

ються у фондах Білоруського державного архіву науково-технічної документації. Визначені основні 
види репрезентативних матеріалів: проектна документація, науково-дослідні розробки, а також до-
кументи, що зберігаються в особових фондах. 
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The article reviews the documents on the history of science, culture and architecture of Ukraine, stored 

in the holdings of the Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation. The main 
types of representative materials are identified: project documentation, scientific research developments, as 
well as documents preserved in personal archives. 
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Інна Ніколаєнко 
 

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: 
УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 
У доповіді висвітлюється проблема використання технологій оцифровування в генеалогічних 

дослідженнях. Головна увага зосереджується на використанні споживачами ретроспективної архів-
ної інформації, представленої на веб-сайтах архівних установ, що уможливлює здійснення само-
стійного пошуку своїх родичів і знаходження власного історичного коріння. Важливий аспект нада-
ється сайтам зарубіжних архівних установ як зразку успішного упровадження цифрових технологій 
в архівній справі. 

Ключові слова: архівна справа, бази даних, бібліотеки, генеалогічні дослідження, оцифровані ар-
хіви. 

 
 
Кожен архів чи архівна установа становлять 

величезну масу інформації, яка стосується різ-
них сфер життєдіяльності суспільства. Нарахо-
вують багато типів архівів: відомчі, історичні, 
архіви державних і місцевих органів влади. Ни-
ні попит на архівну інформацію зростає. Люди 
все більше цікавляться архівною справою у 
звуженому контексті, прагнуть вивчити історію 
своєї сім’ї, роду або зробити генеалогічний по-
дарунок близьким чи друзям. 

Нині в Україні діє наступна система архівних 
установ: 

1) центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері архівної 
справи і діловодства; 

2) центральні державні архіви України; 
3) галузеві державні архіви; 
4) Державний архів в Автономній Республіці 

Крим; 
5) місцеві державні архівні установи; 
6) архівні установи органів місцевого само-

врядування; 
7) архівні підрозділи державних наукових 

установ, музеїв та бібліотек; 
8) архівні підрозділи державних органів, ор-

ганів місцевого самоврядування, державних і ко-
мунальних підприємств, установ та організацій; 

9) архівні підрозділи об’єднань громадян, ре-
лігійних організацій, а також підприємств, уста-
нов та організацій, заснованих на приватній фо-
рмі власності; 

10) архівні установи, засновані фізичними 
особами та/або юридичними особами приватно-
го права; 

11) науково-дослідні установи, а також підп-
риємства та організації у сфері архівної справи і 
діловодства1. 

Серед них і архіви органів РАЦС (централь-
ного органу виконавчої влади у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану, відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану, вико-
навчого органу сільських, селищних і міських 
рад)2. Зазвичай, аби знайти хоча б одного роди-
ча, доводиться занурюватися в архівні джерела 
на довгі місяці, розбирати важкозрозумілий по-
черк чи переглядати метри плівок. Це інформа-
ція, яку пошукувач може отримати безкоштовно, 
проте ця робота забирає багато часу і вимагає 
відповідних навичок архівного пошуку. 

Начальник відділу використання інформації 
Центрального державного історичного архіву 
України В. Москалець зазначає, що нині архів 
користується тим довідковим апаратом, який 
був розроблений ще в радянські часи, і зрозумі-
ло, що нема характерного інтересу особистості 
«копатися» у своїй історії на місці, оскільки це 
дуже трудомісткий процес3. Тому для будь-якої 
людини, якщо вона зацікавиться архівними пи-
танням, зручніше й економніше буде здійсню-
вати он-лайн пошук на офіційних сайтах архів-
них установ.  

Використання сучасних інформаційних тех-
нологій в архівній справі сприяє значному по-
ширенню інформації і її використанню без кор-
донів. Відтак актуальним є створення баз даних 
архівної інформації. Саме в базах даних архівів 
лежить основна маса документів, які можуть 
пролити світло на будь-який родовід. Йдеться 
насамперед про метричні книги, ревізькі казки, 
списки, спогади та ін. Переважна їх частина бу-
ла, є і, більш за все, буде лише на паперових но-
сіях. В Інтернеті архівна інформація складає не-
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значну частку від тієї, яка зберігається в архі-
вах4. Проте і така інформація є дуже корисною. 

Це, зокрема, інформація, яку можна отрима-
ти переглянувши он-лайн виставки, представле-
ні на веб-сайтах архівних установ України. Так, 
на веб-порталі Державної архівної служби «Ар-
хіви України» у розділі «Документальні вистав-
ки on-line», до виставки з нагоди 350-річчя пе-
ремоги козацького війська під проводом геть-
мана Івана Виговського у Конотопській битві 
1659 року можемо ознайомитися із зібранням 
тематичних документів із фондів ЦДІАК Украї-
ни. Є також сайт миколаївського проекту «Міс-
та України у вулицях та особах»5, який має на 
меті відновити і зберегти в електронних базах 
даних історію й сучасність кожного міста, істо-
рію жителів України для майбутніх поколінь, 
проте, на мою думку, він не надто наближає за-
цікавлених осіб до поставленої мети. 

В Україні цікавими є такі ресурси, які відк-
риті в он-лайн режимі: 

1) «Родовід» – відкритий багатомовний вікі-
проект, створений ентузіастами у 2005 р. для 
бажаючих відтворити віртуальну історію свого 
роду; 

2) «Історія міст і сіл УРСР» – значне джерело 
інформації, у якому розкривається історія кож-
ної області; 

3) рra.in.ua – одна з найбільших он-лайн баз 
жителів України із 1650 до 1920 р., що запрацю-
вала з 20 червня 2017 р. До 2018 р. передбача-
ється, що база зросте до 3 млн. осіб. Зайшовши 
на сайт, можна зареєструватися, написавши 
свою електронну адресу, і перевірити за прі-
звищами місце народження людини, у який пе-
ріод вона жила. Інший спосіб пошуку – геогра-
фічний. Якщо людина орієнтовно знає місце-
вість, у якій проживав її родич, то вона може 
переглянути наявні списки мешканців того чи 
іншого регіону. Доступ до бази проекту pra.in.ua 
безкоштовний. На сайті є навіть можливість 
створити своє родове дерево. Великий плюс 
джерела у тому, що тут запропонований якісно 
опрацьований і відфільтрований контент про 
жителів різних регіонів України упродовж три-
валого періоду. 

Узагалі українська генеалогічна традиція ся-
гає часів Київської Русі. За литовської та поль-
ської доби практичній генеалогії приділялася 
значна увага при дворах українських князівсь-
ких родів (Острозькі, Вишневецькі та ін.). Вели-
ся також генеалогічні дослідження і шляхетсь-
ких родів (твори Й. Єрлича). Першою роботою 

такого ґатунку треба визнати «Историческую и 
статистическую записку о дворянском сословии 
и дворянских имуществах Черниговской губер-
нии» (1841) історика О. Марковича. Генеалогіч-
ними дослідженнями в Україні займалися М. Мак-
симович, М. Астряб, М. Василенко, В. Горленко, 
Я. Жданович, І. Каманін, В. Лукомський, О. Мар-
кович, Г. Милорадович, П. Новицький, О. Сторо-
женкo, М. Стороженко, М. Тройницький та ін. 
Значний внесок у розвиток української генеало-
гії зробили О. Лазаревський та В. Модзалевсь-
кий6. 

Однією з перших країн, яка почала дослі-
джувати генеалогію вже як науку, була Німеч-
чина. У 1951 р. навіть видається «Генеалогічний 
довідник дворянства». Відомі такі дослідники: 
Н. Ріттерсгаузен, Ф.-Я. Шпінер, Я.-В. Імхоф,  
Й.-Х. Гаттерер. Нині є відомою он-лайн база 
«Німецькі генеалогічні звіти та бази даних», у 
якій інформація поділена за містами і роками. 
Наприклад, якщо вибрати м. Берлін, то висвіт-
ляться дані про берлінську телефонну книгу 
1908–1991 рр., а також адресну книгу, почина-
ючи із 1799 р. до 1943 р. Є також інформація 
про землю Баварія, зокрема жителів, які є уро-
дженцями краю (із прізвищами) з 1914 р. по 
1918 р. Проте багато матеріалів залишається ще 
неоцифрованими, що й зумовлює актуальність 
означеної проблеми. 

Величезний досвід у подібній роботі нале-
жить польським науковцям. Розпочинати пошук 
у польських архівах варто із порталу szukaj-
warchiwach.pl. Це зведений портал польських 
архівів, який, щонайменше, має опис усіх книг і 
дає уявлення, де вони розташовані. Архів вмі-
щує десятки мільйонів цифрових копій докуме-
нтів он-лайн: їх можна відкрити, подивитися та 
завантажити. У країні також відомі такі оциф-
ровані архіви: 

1) архіви старих записів, які допоможуть з 
пошуком інформації про предків та витребуван-
ня архівних документів; 

2) Національний цифровий архів – найбіль-
ший цифровий архів Польщі, який містить бага-
то фотографій, які стосуються міжвоєнного 
життя Волині; 

3) сайт про Волинь – сторінка містить алфа-
вітний список населених пунктів, їх описи, а та-
кож списки мешканців. Окрім цього є корисні 
посилання та мапи; 

4) «Польський герб» – ресурс дозволяє за до-
помогою прізвища здійснювати пошук родин-
ного герба; 
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5) «Полонія. Генеалогія» – один з найбіль-
ших польських ресурсів пов’язаних з націона-
льною спадщиною. Містить великі генеалогічні 
бази і не лише; 

6) «Люблінське коріння» – ресурс, що міс-
тить безліч метричних записів з теренів Люблі-
нського воєводства; 

7) «JRI-Poland» – база польських євреїв. 
Польща у сфері оцифровування відомостей, 

зокрема архівних, є однією з найбільш успішних 
країн у Центрально-Східній Європі. Тут навіть 
створили Міністерство оцифровування, яке ре-
гулює питання використання сучасних інфор-
маційних технологій у різних сферах життєді-
яльності. 

Активно працюють над питанням оцифрову-
вання архівної спадщини і Скандинавські країни. 
Наприклад, Національний архів Фінляндії не-
щодавно презентував дослідницький проект (у 
формі бази даних) «Долі військовополонених та 
інтернованих у Фінляндії 1939–1955 рр.», у 
якому є інформація і щодо вихідців з України7.  

Найбільша ж генеалогічна бібліотека у світі 
знаходиться у м. Солт-Лейк-Сіті, США. При ній 
діє архівна база Familysearch.org, у якій містить-
ся інформація більш ніж про 3 мільярди помер-
лих людей. Сайт включає, серед інших записів, 
переписи населення у США (1880 р.), Канаді 
(1881 р.), бази даних острова Еліс і записи Банка 
Фрідман. Кожний бажаючий може сюди прийти 
і знайти інформацію про своїх предків. Тут пра-
цюють волонтери, які допомагають зацікавле-
ним особам у здійсненні пошуку необхідної ін-
формації. Разом із ним пошукувач може зайти 
на сайт, вибрати регіон, у якому жив її родич, 
далі країну і потім місто. 

У бібліотеці є книги про кожне місто у світі. 
Крім того, працівники кожного року закупову-
ють нові метричні книги для поповнення фонду, 
копіюють усе більшу кількість баз даних. На 
даний момент розробляється величезний проект 
з оцифровування мікрофільмів та інших записів, 
які додадуть мільярди нових імен на сайт. 

Бібліотека містить інформацію більш ніж із 
100 країн і включає різноманітні дані – від анг-
лійських церковних відомостей XIV ст. до афри-
канських усних історій. У середньому 2400 лю-
дей, серед яких жителі країн Європи та Азії, 
щоденно відвідують бібліотеку. 

У країні також є сервіс повнотекстового по-
шуку під назвою «Книги Google». Пошук здійс-
нюється за книгами, які оцифровувала компанія 

(понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліо-
тек та архівів США). 

За наявності родичів, які емігрували до США, 
можна скористатися сайтом www.liberty-
ellisfoundation.org. Він містить відскановані до-
кументи, у яких містяться детальні записи про 
людей, що прибували до США кораблями у тре-
тьому класі8. 

Отже, використання сучасних цифрових тех-
нологій допомагає усім зацікавленим особам 
швидко віднайти інформацію у різних сферах, 
зокрема архівній. Архівна справа не стоїть на 
місці, архіви, у міру можливості, впроваджують 
нові технології для цікавого, безкоштовного і 
швидкого пошуку даних, зацікавлення до яких 
зростає та є актуальним для сьогодення. Зокре-
ма, усе більше набирають попиту й генеалогічні 
дослідження, і тому удосконалення роботи, 
пов’язаної з оцифровуванням ретроспективної 
інформації, наразі є актуальним завданням для 
кожної архівної установи. 
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В докладе освещена проблема использования технологий оцифровки в генеалогических иссле-
дованиях. Основное внимание сосредоточено на использовании потребителями ретроспективной 
архивной информации, представленной на сайтах архивных учреждений, что делает возможным 
осуществление самостоятельного поиска своих родственников и нахождение своих исторических 
корней. Важный аспект предоставляется сайтам зарубежных архивных учреждений как образцу 
успешного внедрения цифровых технологий в архивном деле. 

Ключевые слова: архивное дело, базы данных, библиотеки, генеалогические исследования, 
оцифрованные архивы. 

 
The report outlines the issue of using the digitization technologies in genealogical research. The main 

focus is on the exploiting of retrospective archive information by consumers, presented on archival institu-
tion web sites, which allows the independent search of their relatives and finding their own historical roots. 
An important aspect is provided to sites of foreign archival institutions as an example of the successful in-
troduction of digital technologies in archival affairs. 

Key words: archival affairs, database, libraries, genealogical researches, digitized archives. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»  
СНУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

У доповіді висвітлено основні актуальні питання щодо підготовки фахівців спеціальності «Інфо-
рмаційна, бібліотечна та архівна справа» у Східноєвропейському національному університеті імені 
Лесі Українки. Зосереджена увага на стрімкому розвитку інформаційних технологій, який безпосе-
редньо впливає на архівну і діловодну сфери. 
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Популярність підготовки фахівців зі спеціа-

льності «Документознавство та інформаційна 
діяльність» в Україні (з 2016 р. «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа») невпинно зрос-
тає. Східноєвропейський національний універ-
ситет імені Лесі Українки готує кваліфікованих 
фахівців цієї спеціальності на базі освітньої 
програми «Документаційне забезпечення уп-
равління та інформаційно-аналітична діяль-
ність», вибір якої був зумовлений через потреби 
і вимоги, що диктує сучасна сфера прийняття 
управлінських рішень. Про це свідчить те, що за 
останні роки спеціальність відкрита більш ніж у 
двох десятках вищих навчальних закладів Укра-
їни: Києві, Харкові, Луцьку, Луганську, Мико-
лаєві, Одесі, Черкасах тощо. 

Відкриття нової спеціальності стало зворот-
ною реакцією на процеси, що відбулись в соціа-
льно-комунікативній сфері країни: активний роз-
виток систем зв’язку, телекомунікацій, створення 
інформаційного системно-мережевого простору. 

Динаміка розвитку та реалізація актуальних 
завдань діловодної сфери спричинили до масо-
вої появи тематичних, практичних посібників, 
наукових публікацій, нормативно-методичних 
джерел, зосереджених на поліпшення стану ар-
хівної справи в країні та розробці Єдиної дер-
жавної системи діловодства. На думку вченої 
В. Бездрабко серед основних причин діловодної 
проблематики у другій половині ХХ ст. назива-
ють ускладнення управлінських функцій та 
впровадження електронно-обчислювальної тех-
ніки в усі сфери людської діяльності. Також ва-
жливим компонентом являється необхідність 

раціональної організації діловодства в установі 
з метою економії робочого часу, ефективності 
реалізації управлінських завдань і рішень тощо. 
Відтак у колі визначених шляхів осягнення до-
кументування і документообігу наявні наступні 
моменти: оптимальні форми організації роботи 
з документами, матеріально-технічне забезпе-
чення, вироблення технічних вимог, що став-
ляться до документів у контексті можливостей 
фіксації інформації, зберігання і користування 
ними; забезпечення дотримання суб’єктами ді-
ловодних процесів правових засад. 

На думку вченого М. Забежайло, створення 
великих комп’ютерних баз і сховищ повнотекс-
тових документів, практика функціонування ве-
ликих інформаційно-аналітичних служб у сфері 
фінансів і державного управління зробили не-
обхідним розвиток формальних моделей  і ефе-
ктивних технологій для автоматичного «розу-
міння» комп’ютерною системою текстів на при-
родній мові. Свій вклад у цю проблему вносить 
розвиток інфраструктури Internet. При цьому 
слід зважати, що близько 80% інформації, що 
використовується суспільством, знаходиться в 
неструктурованій формі (у тому числі значна 
частина у вигляді текстів на паперових носіях), і 
лише приблизно 20% – це структуровані (так 
звані операційні) дані, основна частина яких – 
числова інформація в тих або інших баз даних. 

Інформація стає особливою цінністю тоді, 
коли вона прямим або непрямим чином бере уч-
асть у виробленні рішення вищим керівництвом 
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організації. Мистецтво аналітичної роботи по-
лягає в тому, щоб персонал своєчасно одержу-
вав інформацію, яка йому дійсно необхідна для 
вироблення адекватних управлінських рішень. 
Тільки в таких умовах організація (підприємст-
во) існує і розвивається, не витрачаючи зусиль 
на переробку надмірної інформації1. 

Для людини, що не володіє навичками ін-
формаційно-аналітичної роботи, велика кіль-
кість інформації така ж згубна, що і відсутність 
її – вона негативно позначається на якості рі-
шень2. На думку провідних вчених Ю. Корсу-
нова та П. Конотопова слід зазначити, що аналі-
тику логічно розглядати як важливу складову 
змісту «документознавство та інформаційна ді-
яльність»3. 

Існує думка щодо місця аналітики не тільки у 
підготовці інформаційного працівника, а й в 
освіті взагалі. Доречним є висловлення: «Інфо-
рмація завжди була інструментом встановлення 
панування. З цієї причини зважитися розвивати 
інтелектуальний потенціал, озброюючи своїх 
громадян інформаційно-аналітичним інструмен-
тарієм, може зважитися не кожна держава, а 
лише така держава, інтереси керівництва якої не 
замкнуті на вузько-кланову структуру. Сформу-
вати у кожного члена суспільства навики ефек-
тивного використовування інформації, знань – 
значить надати їм реальну можливість управ-
ління своїми долями, долею своєї держави4. 

Зважаючи на вище сказане, сучасний рівень 
управління характеризується прийняттям рі-
шень на основі аналізу інформаційних потоків. 
За цих умов на фахівців діловодної сфери пок-
ладається завдання не лише в межах компетен-
ції створення документації та забезпечення її 
руху, але, головним чином, вирішувати питання, 
безпосередньо пов’язані з інформаційною підт-
римкою усіх управлінських рішень. Це реально 
лише на підставі досконалої організації їх доку-
ментаційного забезпечення. 

Сучасна установа потребує єдиного підроз-
ділу управління документацією, успішна робота 
якого реальна через об’єднання функцій канце-
лярії, секретаріату й інформаційного центру. 
Новий підрозділ, оснащений новітніми засобами 
комп’ютерної техніки, готовий виконувати одну 
з головних функцій управління. 

Служба (відділ) діловодної сфери, як серце-
вина будь-якої організації, що відображає і за-
безпечує її діяльність, сьогодні стає потужним 
інструментом, що в змозі через процеси управ-
ління документацією, орієнтувати всі інші під-

розділи та окремих виконавців на спільні цілі, 
мобілізувати ініціативу співробітників, поліп-
шувати процеси ділової комунікації й корегува-
ти організаційну поведінку всіх його членів. 

Головною метою служби діловодства є ефек-
тивне управління всією документацією устано-
ви, в т. ч. досконале документаційне забезпе-
чення управління, якісне надання документно-
інформаційних послуг, вчасна обробка і пере-
дання на різні рівні керування необхідної для 
прийняття управлінських рішень документова-
ної інформації5. 

Підбором інформації, обробкою і оформлен-
ням документів повинен займатись не фахівець 
галузі, який приймає ключові управлінські рі-
шення, а спеціально підготовлений для цього 
фахівець – документознавець – інформаційний 
аналітик. У сучасних установах такий фах об’єк-
тивно виділяється у високооплачуваний вид 
професійної діяльності, отримує відповідне тех-
нологічне й організаційне оформлення й вима-
гає значного обсягу знань. 

Коло обов’язків спеціалізованого підрозділу 
управління документацією, його провідних 
співробітників-документознавців, інформацій-
них аналітиків повинно бути досить багатог-
ранним: участь у керуванні всією документаці-
єю установи, моніторинг релевантної інформа-
ції й розробка ефективних управлінських рі-
шень, контроль і перевірка виконання завдань і 
розпоряджень вищого керівництва. Відповідно 
такі фахівці повинні вміти працювати з усіма 
видами документної інформації, знати особли-
вості функціонування автоматизованих систем 
діловодства й документообігу, новітні засоби 
тощо. 

Освітня програма «Документаційне забезпе-
чення управління та інформаційно-аналітична 
діяльність» спеціальності «Інформаційна, біблі-
отечна та архівна справа» викликає у абітурієн-
тів та їхніх батьків питання: «які саме знання і 
вміння набудуть студенти за час навчання?», «в 
яких галузях зможуть їх застосувати?». 

Слід зазначити, що це нова освітня програма, 
орієнтована на підготовку фахівців, готових ро-
зробляти, втілювати й забезпечувати функціо-
нування єдиного в організації технологічного 
процесу документування. Програмою передба-
чено отримання практичних навичок з проекту-
вання систем управління документами та їх збе-
рігання. Після навчання випускники набудуть 
ключових компетенцій, необхідних для роботи 
у сфері організації та управління системами 
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електронного документообігу, організації захо-
дів щодо забезпечення інформаційної безпеки, 
впровадження технологій «електронного уряду-
вання», організації архівного зберігання доку-
ментів на основі сучасних інформаційних тех-
нологій. 

Основними перевагами спеціальності в умо-
вах сучасного інформаційного розвитку, є бага-
торічна праця, направлена на вирішення завдань 
швидкого, а головне, сучасного пошуку необхі-
дного документу, яка спонукала до появи нових 
понять, таких як «електронний документ» і 
«електронний документообіг», які представля-
ють собою важливі складові інформаційної сис-
теми та відповідають за управління. 

На сьогодні система документообігу націле-
на на автоматизацію процесів обробки і збере-
ження паперових документів, фактично єдиних 
«законних» засобів фіксації інформації. Однак 
як тільки правові проблеми введення електрон-
ного документообігу були вирішені, розпочався 
поступовий перехід на електронні системи уп-
равління документообігом і тепер сучасні фахі-
вці з інформаційної справи стали важливою 
ланкою в організації і управлінні документної 
інформаційної діяльності. 

Виникає питання: що включає в себе «інфо-
рмаційна діяльність»? Відповідно законодавства 
України інформаційна діяльність – це сукуп-
ність дій, спрямованих на задоволення інфор-
маційних потреб громадян, юридичних осіб і 
держави завдяки створенню інформаційних 
центрів, інформаційно-аналітичних служб, від-
ділів аналізу документної інформації, центрів 
інформації та документації, служб комерційної 
інформації, інформаційних систем, мереж, баз і 
банків даних. Основними видами інформаційної 
діяльності є: одержання інформації; її викорис-
тання; поширення; зберігання інформації. 

Можна виділити три блоки інформації: уп-
равлінська, внутрішня документна інформація 
організації і видавнича (книги, періодичні ви-
дання). Ефективне використання всіх видів ін-
формації вимагає її упорядкування, створення і 
використання інформаційних ресурсів, форму-
вання й управління інформацією та інформацій-
ними системами. Все це входить до функціона-
льних повноважень документознавця інформа-
ційних систем. 

Спеціаліст з документаційного забезпечення 
управління та інформаційно-аналітичної діяль-
ності зможе: працювати як організатор і вико-
навець у галузі інформаційної діяльності в дер-

жавній і недержавній адміністративній сферах; 
відповідати за сучасну організацію документо-
потоків, технічні засоби обробки внутрішньої і 
зовнішньої документації; проводити експертизу 
та оцінку ефективності діяльності суб’єктів ри-
нкових відносин з позицій доцільності та доста-
тності інформаційного забезпечення, впрова-
дження документно-інформаційних систем; вес-
ти пошук і аналітико-синтетичну переробку ін-
формації тощо. 

«Актуальний» фахівець з інформаційної дія-
льності – це, насамперед, фахівець з інформа-
ційного забезпечення управління, інформацій-
ного менеджменту. На сьогодні система доку-
ментообігу націлена на автоматизацію процесів 
обробки і збереження паперових документів, 
фактично єдиних «законних» засобів фіксації 
інформації. Однак як тільки правові проблеми 
введення електронного документообігу були 
вирішені, став відбуватися поступовий перехід 
на електронні системи управління документоо-
бігом і тепер сучасні фахівці з інформаційної, 
бібліотечної, архівної справи стали важливою 
ланкою в організації і управлінні документної 
інформаційної діяльності. 

Зростання ролі інформаційних процесів у 
всіх видах людської діяльності зумовив гостру 
потребу створення не лише інформаційно-
аналітичних підрозділів, інформаційно-реклам-
них агенцій, водночас розширюється коло цент-
рів науково-технічної інформації, патентних 
структур. Також посилюється значення високо-
якісного інформаційного забезпечення вищого 
керівництва всіх рівнів і напрямів соціального 
управління на базі новітніх технологій й засто-
сування глобальних світових мереж6. 

Отже, навчання фахівців за документно-
інформаційною спрямованістю в Cхідноєвропей-
ському національному університеті імені Лесі 
Українки, що розпочато понад десять років тому 
і вже відбувся не один випуск фахівців, які ефек-
тивно та успішно працюють за обраною спеціа-
льністю, є своєчасним і досить перспективним 
для розвитку інформаційного суспільства. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КУЛЬ-
ТУРНІ ЦІННОСТІ 

 
Розглянуто проблемні питання, що виникають під час організації процесу оцифрування інфор-

мації про культурні цінності. За результатами досліджень обґрунтовано доцільність уніфікації та 
регламентування процесів довгострокового зберігання та відновлення із заданою якістю цифрових 
копій культурних цінностей, зокрема архівних документів, із застосуванням технологій мікрофіль-
мування. 

Ключові слова: культурні цінності, архівний документ, наукова атрибуція, цифрова копія, елект-
ронна копія, мікрофільмування, оцифрування. 

 
 
Існування людини та суспільства – це тво-

рення. Творення матеріального і нематеріально-
го. На щастя, результати творення нематеріаль-
ного фіксуються на матеріальних носіях, напри-
клад, у камені або на папері, пергаменті, папіру-
сі тощо. Змінюються людські покоління, вини-
кають, зникають та знову з’являються держави, 
а результати людського творення залишаються. 
Залишаються, на жаль, не всі, а лише ті, що вці-
ліли. Те, що вціліло, людство часто свідомо збе-
рігає. І зовсім не важливо зараз, як не важливо 
буде згодом, з яких міркувань зберігалися в ар-
хіві або на горищі хати матеріальні результати 
людського творення. 

Перш, ніж братися за актуальні проблеми 
довгострокового зберігання інформації про ку-
льтурні цінності треба визначитися з предметом 
обговорення, тобто з поняттям, яке є відповід-
ним до терміна «культурні цінності». На цей час 
можна говорити, що ще немає такої однозначної 
відповідності. Існують терміни «культурні цін-
ності», «культурна спадщина», «культурне над-
бання» тощо. 

Не заглиблюючись у деталі дослідження, на-
ведемо відразу його результати. Виявилося, що 
такими різними термінами називають одне й те 
ж поняття. Це об’єкти матеріальної та духовної 
культури, що мають художнє, історичне, етног-
рафічне та наукове значення, а також станов-
лять історичну, художню, наукову, літературну, 
культурно-освітню, навчально-виховну або ес-
тетичну цінність. 

Цього висновку дійшли на підставі результа-
тів аналізу текстів нормативно-правових актів. І 
в нас, не істориків, виникло питання: «А що, іс-
торія і наука – це різні речі?». 

Стан невизначеності виник, коли зрозумілим 
став процес віднесення архівного документа до 

категорії унікальних документів, оскільки описи 
всіх архівних документів містять ідентифіка-
ційні ознаки того, що називають культурними 
цінностями. Аналіз цього процесу дозволяє го-
ворити, що методика визначення приналежності 
архівного документа до унікальних є контекст-
ною. Це звична практика з огляду на потребу 
сьогоднішнього дня, але доволі спірна з точки 
зору історії, оскільки фактичний матеріал для 
наукового дослідження має виняткове значення 
і тому зберігання архівних документів (які є різ-
новидом таких фактичних матеріалів) потребує 
уваги не меншої, ніж зберігання якоїсь їхньої 
частки. 

Зберігання архівних документів як різновиду 
культурних цінностей має два аспекти. Пер-
ший – це зберігання самого архівного докумен-
та як матеріального об’єкта. І другий – збері-
гання інформації про архівний документ. 

Тут виникає ще одна проблема – проблема 
визначення, яку саме інформацію та в якому об-
сязі зберігати. 

На сьогодні всі архівні документи супрово-
джуються результатами наукової атрибуції, за-
фіксованими в певних формах облікових доку-
ментів. Однак можна стверджувати, що існую-
чий на сьогодні перелік атрибутів та повнота їх-
нього опису не гарантують безвтратного пере-
несення інформації про оригінал документа в 
його опис. 

Тому ми запропонували таку градацію рівня 
інформативності застосованого опису культур-
ної цінності: 

– опис забезпечує відновлення культурної 
цінності з повною тотожністю; 
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– опис забезпечує формування представлен-
ня про окремі ознаки культурної цінності; 

– опис забезпечує передачу лише інформа-
ційного змісту культурної цінності в певному 
контексті, наприклад смисл тексту тощо. 

Запропонований підхід, як нам вбачається, є 
корисним для забезпечення надійного довго-
строкового зберігання та відновлення із зада-
ною якістю цифрових копій культурних ціннос-
тей, зокрема архівних документів, із застосу-
ванням технологій мікрофільмування страхово-
го фонду документації, оскільки за ним у зага-
льному випадку зрозуміло, яку саме інформацію 
потрібно знаходити (визначати) та, відповідно, 
зберігати у вигляді зображень на мікрографічній 
плівці. Тобто, об’єкти матеріальної та духовної 
культури вважаються культурними цінностями 
за умови, що їм притаманні ознаки їхнього ху-
дожнього, історичного, етнографічного та нау-
кового значення, а також літературної, культур-
но-освітньої, навчально-виховної або естетичної 
цінності. Виявлення (визначення) таких ознак 
забезпечує правильну ідентифікацію об’єктів 
матеріальної та духовної культури як культур-
них цінностей. Однак, знання лише цих ознак не 
забезпечує автентичності інформації про такі 
об’єкти. Отже, необхідно визначати таку мно-
жину ознак об’єкта матеріальної та духовної ку-
льтури, яка забезпечує не лише їхню ідентифі-
кацію як культурних цінностей, але й автентич-
ність інформації про такі об’єкти. 

Одним з перспективних напрямків діяльності 
архівних установ з точки зору нових технологій 
є оцифрування документів архівного фонду для 
створення їх електронних копій. 

Цей напрямок нерозривно пов’язаний не сті-
льки з організацією «широкого доступу» до фо-
ндів, скільки з необхідністю забезпечення фізи-
чного зберігання оригіналів шляхом створення 
їх електронних копій та вилучення оригіналів з 
безпосереднього обігу в читальних залах, а та-
кож створення страхового фонду документації. 

Розмах проектів оцифрування вплинув на рі-
зке загострення проблеми нормативного регу-
лювання процесів сканування документів. Осо-
бливу заклопотаність фахівців стали викликати 
емпіричні методи сканування, спірна цінність 
практичних результатів цієї безконтрольної і 
бурхливої діяльності з оцифрування об’єктів 
матеріальної і духовної культури. Основні за-
грози для втрати частини інформації про об’єкт, 
який оцифровують, полягають, по-перше, у не-
розумінні або ігноруванні особливостей проце-
су зміни форми представлення інформації під 

час оцифрування, по-друге, нехтуванні компе-
тенції та інтересів  потенціальних користувачів 
результатів оцифрування, по-третє, у відсутнос-
ті науково-обґрунтованих технічних вимог до 
результатів оцифрування, по-четверте, у невід-
повідності технічних можливостей використо-
вуваного обладнання технічним вимогам до ре-
зультатів оцифрування. Зокрема, оцифрування 
часто призводить до втрати інформації про на-
півтони і кольори, про дрібні деталі та елементи 
зображення. 

При виконанні НДІ мікрографії науково-
дослідної роботи на тему «Розроблення методу 
та технології створення зображень у цифровому 
вигляді, що містять інформацію про культурні 
цінності, для формування, ведення і викорис-
тання страхового фонду документації України» 
отримані результати, які підтвердили відсут-
ність єдиних підходів до процесу оцифрування 
не тільки архівних документів, але й інших 
об’єктів матеріальної і духовної культури, а як-
ість створюваних електронних копій оцінити 
неможливо в силу непорівнянності результатів 
оцифрування. Розробка цього методу є першою 
спробою осмислення на системному рівні про-
блем, пов’язаних зі зберіганням інформації про 
об’єкти матеріальної та духовної культури. 

Розроблені в НДІ мікрографії цей та інші ме-
тоди в комплексі можуть широко застосовува-
тися не тільки в архівній сфері, але і можуть бу-
ти затребувані як у бібліотечній, так і в музей-
ній спільнотах, а також у тих галузях, де ство-
рюються електронні фонди користування з ори-
гіналів об’єктів матеріальної і духовної культу-
ри та/або з їх копій, створених з використанням 
технології мікрофільмування. 

Також у результаті наших робіт дійшли ви-
сновку про необхідність проведення досліджень, 
присвячених термінологічним аспектам. Це 
пов’язано з тим, що з одного боку, відсутні но-
рмативно-методичні документи, що вводять 
єдину термінологію, описують і регулюють тех-
нологічні процеси, а з іншого – має місце знач-
ний негативний вплив запозичення англомовної 
технічної термінології, повсюдне поширення 
невдалих перекладів тощо. 

Без вироблення єдиної термінології, що од-
наково розуміється фахівцями різних напрямків, 
без проникнення в специфіку роботи кожної із 
залучених в процес сторін, без дотримання пра-
вил, що діють на «міждисциплінарному полі», 
домогтися якісного вирішення проблеми ство-
рення електронних копій архівних документів 
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та інших об’єктів матеріальної і духовної куль-
тури практично неможливо. 

З причини наявних на сьогодні проблем, а 
саме: відсутність постійних джерел фінансуван-
ня; нестача кадрів і потреба в їх навчанні; слаб-
ка технічна оснащеність сучасними технічними 
засобами; проблеми вибору сканувального об-
ладнання з точки зору його безпеки для оригі-
налу, проблеми оцінки та контролю якості елек-
тронних копій архівних документів; відсутність 
єдиного органу, який забезпечує методичне ке-
рівництво і контроль за одноманітністю техно-
логій і процедур створення електронних копій; 
відсутність відпрацьованих процедур і необхід-
ної методичної та нормативно-правової бази, 
всім зацікавленим сторонам, включаючи Укр-
держархів, УНДІАСД, НДІ мікрографії, пропо-
нується розробити комплекс нормативно-мето-
дичних документів, спрямованих на уніфікацію 
і регламентування процесів створення елект-
ронних копій та оцифрування культурних цін-
ностей для широкого використання, а також 
створення страхового фонду документації. 

Пропонуючи співробітництво в цьому важ-
ливому напрямі, НДІ мікрографії спирається на 
результати власних кількарічних науково-
технічних досліджень. 

Для вирішення задачі визначення якості до-
кументів, представлених в електронному вигля-
ді, розроблено методи контролю якості бінар-
них, цифрових напівтонових та  растрових ко-
льорових зображень. 

Для вирішення задачі забезпечення роботи з 
документами зі згасаючим текстом і такими, що 
не можуть бути переведені в цифровий вигляд з 
використанням традиційних схем освітлення, 
розроблено метод створення комплексного еле-
ктронного образу документації з використанням 
спеціальних схем освітлення. Розроблено 
прийоми читання ділянок документа, спотворе-
ного плямами органічних фарбників, з викорис-
танням інфрачервоного опромінювання та об-
робляння методами морфологічного комплексу-
вання. 

Для вирішення задачі безвтратного зберіган-
ня будь-якої інформації в цифровому вигляді на 
галогенідосрібній чорно-білій фотоплівці роз-
роблено методи кодування та декодування циф-
рової інформації у вигляді бітових потоків для 
виготовлення мікрофільмів та відтворення з них 
копій. 

За кількома з цих результатів отримано пате-
нти України на корисні моделі, що свідчить про 

те, що розробки НДІ мікрографії є новими та 
можуть бути технічно реалізованими. 

У подальшому фахівці НДІ мікрографії ма-
ють наміри щодо співпраці із зацікавленими 
сторонами у виконанні таких прикладних нау-
ково-прикладних досліджень: 

1. Розроблення класифікатора цифрових фо-
тодокументів, призначених для архівного збері-
гання.  

Мета – створення умов для розроблення но-
рмативних документів державного рівня стосо-
вно класифікації цифрових фотодокументів.  

2. Ієрархічне web-представлення зображень 
архівних фотодокументів з метою їх web-репре-
зентації. 

Мета – забезпечення захисту авторських, 
юридичних, комерційних, ліцензійних, суміж-
них та інших прав, під час перегляду та викори-
стання користувачами архівних web-документів. 

3. Розроблення технології оцифрування архі-
вних фото- та кінодокументів із заданою якістю. 

Мета – забезпечення створення цифрових 
копій фото- та кінодокументів із заданою якіс-
тю. 

4. Розроблення метапредставлення в цифро-
вому вигляді архівних фотодокументів для різ-
них цілей. 

Мета – забезпечення виконання облікових 
функцій, повноти пошуку в цифрових базах да-
них, можливості відтворення його твердої копії 
із заданою якістю тощо. 

5. Розроблення методик (набору інструкцій 
та тест-об’єктів) калібрування апаратури для 
оцифрування фото- та кінодокументів. 

Таким чином, відсутність на цей час єдиної 
комплексної нормативно-методичної бази, яка 
регламентує процедуру оцифрування інформації 
про культурні цінності і встановлює вимоги до 
результатів оцифрування, покликаним забезпе-
чити відновлення цієї інформації із заданою які-
стю, перешкоджає довготривалому збереженню 
інформації про культурні цінності. 

Розроблення такої нормативно-методичної 
документації можлива тільки спільними зусил-
лями міністерств і відомств, науково-дослідних 
установ і широкого кола фахівців, причетних до 
зберігання культурних цінностей та таких, що 
займаються оцифруванням і створенням інфор-
маційних фондів. Результатом такої роботи мо-
гла б стати єдина концепція (програма) ство-
рення цифрових інформаційних ресурсів у сфері 
культури і науки. 
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Рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при организации процесса оцифровки инфор-

мации о культурных ценностях. По результатам исследований обоснована целесообразность уни-
фикации и регламентации процессов долгосрочного хранения и восстановления с заданным каче-
ством цифровых копий культурных ценностей, в том числе архивных документов, с применением 
технологий микрофильмирования. 

Ключевые слова: культурные ценности, архивный документ, научная атрибуция, цифровая копия, 
электронная копия, микрофильмирование, оцифровка. 

The article considers topical issues arising up during organization of process to digitize the information 
on cultural values. Based on research results, it grounds the expediency of unification and regulation of 
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processes of long-term storage and renewal with the set quality of digital copies of cultural values includ-
ing archival documents with the use of microfilming technologies. 

Key words: cultural values, archive document, scientific attribution, digital copy, electronic copy, mi-
crofilming, digitization. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В докладе поставлен вопрос о необходимости уточнения состава потенциальных объектов ар-
хивного хранения. Предпринята попытка выявить специфику таких потенциальных объектов как 
информационные ресурсы, сообщения электронной почты, посты в социальных сетях. Анализиру-
ются проблемы аутентичности электронных документов, верификации содержащейся в них инфор-
мации. 

Ключевые слова: архив, документ, электронный документ, объект документированной информа-
ции, информационный ресурс, сообщение электронной почты, социальные сети, аутентичность 
электронного документа. 

 
 
Традиционным и бесспорным объектом ар-

хивного хранения является документ (архивный 
документ). В соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь от 25 ноября 2011 г. «Об архивном 
деле и делопроизводстве в Республике Бела-
русь» именно совокупность документов состав-
ляет Национальный архивный фонд Республики 
Беларусь (далее – НАФ), а та их часть, которая 
хранится в архивах в силу их значимости для 
граждан, общества и государства, называется 
архивными документами1. 

Трактовка понятия документа достаточно 
разнообразна в различных науках и сферах 
практической деятельности. В сфере архивного 
дела и делопроизводства определение термина 
«документ» закреплено в СТБ 2059–2013 «Де-
лопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения»: зафиксированная на материаль-
ном носителе информация с реквизитами, поз-
воляющими ее идентифицировать, созданная, 
полученная и сохраняемая организацией или 
лицом в доказательных или справочных целях в 
процессе выполнения правовых обязательств 
или осуществления своей деятельности2. 

Под влиянием разных факторов, в первую оче-
редь развития технологий, средств документиро-
вания и информационного обмена, происходящих 
в обществе социально-экономических и полити-
ческих трансформаций трактовка и содержание 
понятия «документ» претерпевает изменения. При 
всем этом неизменным остается информационная 
сущность документа, его способность служить 
свидетельством, доказательством. 

В последние годы наибольшее влияние на 
трансформацию представлений о документе и, 
соответственно, объекте архивного хранение, 

оказывает внедрение современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, в том 
числе применение электронного документа и 
электронного документооборота. Электронные 
документы уже давно используются в текущей 
деятельности различных организаций. Приме-
нение электронного документа, электронного 
документооборота стимулируется государством, 
создание электронного правительства объявле-
но в качестве одного из государственных прио-
ритетов во многих странах. В Беларуси всем 
государственным органам, иным государствен-
ным организациям, а также хозяйственным об-
ществам, в отношении которых государство 
может определять принимаемые ими решения, 
было поручено обеспечить приобретение (раз-
работку, модернизацию) ведомственных систем 
электронного документооборота, которые долж-
ны обеспечивать возможность взаимодействия с 
системой межведомственного электронного до-
кументооборота государственных органов 
(СМДО)3. Совсем недавно Правительством бы-
ла принята Государственная программа «Разви-
тие цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 годы»4. 

В этих условиях архивистам необходимо ре-
шить профессиональные вопросы приема на 
хранение в архив документов, изначально со-
зданных в виде электронных документов и не 
имеющих бумажных аналогов, обеспечения их 
долговременной сохранности и подтверждения 
юридической силы, подлинности и целостности 
на протяжении всего периода хранения. При 
решении этой задачи важно также дать четкий 
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ответ на вопрос, что такое электронный доку-
мент и, соответственно, что является объектом 
профессионального интереса архивиста с точки 
зрения приема на хранение в архив с целью ор-
ганизации его дальнейшего учета, хранения и 
использования. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 
28 декабря 2009 г. «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи» под элек-
тронным документом понимается документ в 
электронном виде, подлинность и целостность 
которого удостоверена электронной цифровой 
подписью (далее – ЭЦП)5. 

Документ, подтверждение подлинности и 
целостности которого осуществляется без при-
менения сертифицированных средств электрон-
ной цифровой подписи, называется документом 
в электронном виде6. Определение понятия «до-
кумент в электронном виде» в законе отсутству-
ет. СТБ 2059–2013 определяет его как документ, 
для создания и воспроизведения которого тре-
буются средства электронно-вычислительной 
техники и сопрягаемые с ними устройства 7 , 
терминологический словарь «Электронный до-
кументооборот: термины и определения» – как 
документ, информация которого представлена в 
цифровой форме. При этом само понятие «до-
кумент» в указанном словаре трактуется как 
«целостный объект документированной инфор-
мации, созданный, полученный и сохраняемый 
организацией или лицом в доказательных или 
справочных целях в процессе выполнения пра-
вовых обязательств или осуществления своей 
деятельности»8. 

При анализе состава потенциальных объек-
тов архивного хранения следует обратить вни-
мание на статью 9 архивного закона Беларуси, 
согласно которой в состав НАФ входят право-
вые акты, управленческая, научно-техническая, 
геологическая, телеметрическая документация, 
информационные ресурсы, кино-, фото-, фоно-
документы, живописные и графические изобра-
жения, научные, литературные, нотные и иные 
рукописи и тексты, дневники, мемуары, доку-
менты, по личному составу и другие виды до-
кументов независимо от вида носителя. Оче-
видно, что все указанные документы могут со-
здаваться в электронной форме. Таким образом, 
круг электронных документов и, соответственно, 
потенциальных объектов архивного хранения, 
практически неограничен. 

В качестве объектов архивного хранения 
М. Ларин предлагает разделить электронные 
документы на четыре категории: 

документы, изначально созданные в элек-
тронном виде и остающиеся таковыми на про-
тяжении всего жизненного цикла; 

электронные копии документов на традици-
онной основе; 

базы данных (регистры, реестры, кадастры и т.п.); 
документы веб-сайтов9. 
Все указанные категории объектов докумен-

тированной информации являются специфич-
ными по своей логической структуре и содер-
жанию, правовое регулирование их создания и 
использования неодинаково. Электронные до-
кументы представляются собой не физическую, 
а логическую структуру. В условиях неизбеж-
ности миграции документов в другие форматы и 
на другие электронные носители актуальными 
являются не только вопросы обеспечения дол-
говременной сохранности электронных доку-
ментов, но и подтверждения их юридической 
значимости как в момент создания, так при их 
дальнейшем хранении и использовании. При 
этом миграция электронного документа в иной 
формат приводит к изменению электронного 
документа, потере части информации, потере 
его идентичности (аутентичности), то есть при-
водит к появлению нового документа. 

Приемлемо ли это для архивиста, для кото-
рого неизменяемая сущность документа всегда 
являлась главенствующей? 

Нестабильность документа в электронном 
виде особенно наглядно прослеживается на 
примере таких специфичных документов, как 
информационные ресурсы. В отличие, например, 
от управленческого документа (как бумажного, 
так и электронного, подписанного ЭЦП), основ-
ная информация которого (текст) строго фикси-
рована и не может быть изменена без наруше-
ния его подлинности и целостности, информа-
ционные ресурсы подвижны, состав их инфор-
мации может произвольно изменяться (допол-
няться, удаляться). По факту в процессе ведения 
информационного ресурса (базы данных, веб-
сайта и т.п.) можно говорить о бесконечном 
множестве создаваемых документов в элек-
тронном виде, каждый из которых в определен-
ный момент может рассматриваться как потен-
циальный объект архивного хранения. 

В этом контексте перед архивистами возни-
кает вопрос об экспертизе ценности и отборе 
информационных ресурсов и (или) включенной 
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в них документированной информации на хра-
нение в архив, то есть о конкретизации возмож-
ных объектов архивного хранения*. Должны ли 
в качестве потенциальных объектов архивного 
хранения выступать информационные ресурсы 
целиком (в определенных хронологических сре-
зах, например, базы данных, формирование и 
ведение которых завершено) либо объектом ар-
хивного интереса должны являться отдельные 
документы (объекты документированной ин-
формации), включенные в  состав информаци-
онных ресурсов? 

Наиболее показательным этом плане являет-
ся такой информационный ресурс, как Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, на котором осуществляется офици-
альное опубликование нормативных правовых 
актов10. Являясь самостоятельным информаци-
онным ресурсом, он включает в себя банки дан-
ных правовой информации, которые также яв-
ляются информационными ресурсами, соб-
ственно нормативные правовые акты Республи-
ки Беларусь, то есть единичные управленческие 
документы, новостную информацию и др. Что в 
этом случае является потенциальным объектом 
архивного хранения, учитывая при этом, что 
публикуемые на портале подлинники норма-
тивных правовых актов оформляются и подпи-
сываются на бумажных носителях, которые 
подлежат передаче на постоянное хранение в 
архив? 

При решении вопроса об определении по-
тенциальных объектов архивного хранения в 
условиях информационного общества архиви-
сты пока мало внимания уделяют и таким спе-
цифическим объектам документированной ин-
формации, как сообщения электронной почты и 

 
* В соответствии с пунктом 1006 Перечня типо-

вых документов Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, образующихся в процессе дея-
тельности государственных органов, иных организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, с указа-
ние сроков хранения (установлен постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 
24 мая 2012 г. № 140), информационные ресурсы 
(базы данных, в том числе базы знаний, web-сайты, 
электронные издания, геоинформационные системы, 
коллекции электронных материалов и др.) в органи-
зациях-источниках комплектования государственных 
архивов и негосударственных организациях являют-
ся документами постоянного хранения и подлежат 
передаче в государственные архивы. 

посты в социальных сетях. Согласно белорус-
скому законодательству в сфере архивного дела 
и делопроизводства они не являются докумен-
тами, и, соответственно, не рассматриваются в 
качестве потенциальных самостоятельных объ-
ектов архивного хранения. 

Так, в соответствии с нормами Инструкции 
по делопроизводству в государственных орга-
нах, иных организациях11 сообщения электрон-
ной почты в управленческой деятельности ор-
ганизаций выступают сугубо в качестве «элек-
тронных конвертов», к которым прикрепляются 
пересылаемые из одной организации в другую 
электронные документы (аналогично бумажным 
конвертам, используемым при отправке доку-
ментов на бумажном носителе обычной почтой). 
Это подтверждается и определением понятия 
«сообщение (письмо) электронной почты», за-
крепленном в терминологическом словаре 
«Электронный документооборот»: информаци-
онный пакет, формируемый и обрабатываемый 
программными средствами электронной почты 
в соответствии с определенным протоколом, 
обычно предусматривающим автоматическое 
формирование заголовка сообщения, возмож-
ность заполнения тела сообщения и прикрепле-
ния вложенных файлов12. Такое сообщение яв-
ляется неотъемлемой частью электронного до-
кумента и должно сохраняться вместе с пересы-
лаемым электронным документом в качестве 
его метаданных. 

В то же время, как показывает практика, 
многие должностные лица различных организа-
ций часто ведут переписку с использованием 
технологий электронной почты без создания 
при этом официальных документов. Такие со-
общения электронной почты выступают в каче-
стве самостоятельных объектов информацион-
ного обмена, в них содержится не только кон-
текстная, но и контентная (основная) информа-
ция, предназначенная адресату (потребителю). 
Фактически заменяя собой устную коммуника-
цию, такие сообщения электронной почты мо-
гут содержать информацию, которая в силу раз-
ных причин не может быть включена в текст 
официального документа. Например, они могут 
отражать историю подготовки вопроса и обос-
нование выбора конкретного решения, содер-
жать личное отношение автора к содержанию 
официального документа, поставленной про-
блеме и т.п. 

Очевидно, что сообщениями электронной 
почты необходимо управлять. Например, в 
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США Директивой по управлению государ-
ственными документами М-12-18, принятой в 
2012 г., федеральным органам к 31 декабря 
2016 г. было поручено организовать «управле-
ние сообщениями электронной почты как по-
стоянного, так и временного срока хранения в 
доступном электронном формате»13. 

Не вызывает сомнения и то, что информация 
сообщений электронной почты может иметь 
научное, историческое, политическое, социаль-
ное, культурное и (или) иное общественное зна-
чение, то есть обладать определенным источни-
коведческим потенциалом. Достаточно вспом-
нить последний предвыборный скандал в США 
с участием Х. Клинтон, которая использовала 
для рассылки электронных писем личный сер-
вер14. В соответствии с Директивой по управле-
нию государственными документами Админи-
страцией по управлению национальными архи-
вами и документацией США был подготовлен 
методический документ «Критерии управления 
документами в электронной почте», который 
предусматривает создание в каждом учрежде-
нии политики и программ обучения, которые 
должны инструктировать сотрудников, как раз-
личать электронные почтовые сообщения, име-
ющие постоянную, временную и мимолетную 
ценность, а также сообщения, не являющиеся 
документами. Каждый федеральный орган ис-
полнительной власти должен ввести в действие 
одобренный Администрацией перечень, чтобы 
уничтожение/передачу документов в электрон-
ной почте постоянного и временного хранения15. 

Стало быть, сообщения электронной почты, 
являющиеся самостоятельными объектами до-
кументированной информации, могут и должны 
рассматриваться в качестве потенциальных объ-
ектов архивного хранения. 

В 2010 г. БелНИИДАД были подготовлены и 
изданы Методические рекомендации по исполь-
зованию электронной почты в деятельности ор-
ганизаций Республики Беларусь 16 . Однако во-
просы отбора и передачи на постоянное хране-
ние в архив сообщений электронной почты ни в 
указанных методических рекомендациях, ни в 
иных нормативных и методических документах 
не рассматриваются. Почти не проработаны 
данные вопросы и в научно-теоретическом 
плане. 

Решение вопроса об отнесении самостоя-
тельных сообщений электронной почты к по-
тенциальным объектам архивного хранения ло-
гично рассматривать в комплексе с такими спе-

цифическими объектами документированной 
информации, как посты в социальных сетях. 
Представляется, что информация, размещаемая 
в социальных сетях с использованием институ-
циональных аккаунтов, также обладает опреде-
ленным источниковедческим потенциалом, а 
содержащие ее объекты документированной 
информации, соответственно, могут рассматри-
ваться в качестве потенциальных объектов ар-
хивного хранения. 

Белорусским законодательством информация, 
размещаемая в социальных сетях, в том числе 
имеющая институциональный характер, на се-
годняшний день не рассматриваются в качестве 
потенциальных объектов архивного хранения.  

В то же время 17 февраля 2016 г. Админи-
страция по управлению национальными архи-
вами и документацией США объявила о наме-
рении приобрести программные средства, поз-
воляющие архивировать контент социальных 
сетей. В соответствии с уже упомянутой Дирек-
тивой по управлению государственными доку-
ментами федеральные органы исполнительной 
власти обязаны к концу 2019 г. обеспечить 
управление в электронном формате всеми элек-
тронными документами постоянного срока хра-
нения, в том числе размещаемыми в социальных 
сетях, и их метаданными17. В качестве потенци-
альных объектов архивного хранения информа-
ция, размещаемая в социальных сетях, равно как 
и сообщения электронной почты, рассматрива-
ются и в других странах, например, в Мексике18. 

То, что белорусские архивисты пока не уде-
ляют, либо уделяют ничтожно мало внимания 
таким специфическим объектам документиро-
ванной информации, как сообщения электрон-
ной почты и посты в социальных сетях во мно-
гом обусловлено тем, что данные объекты с 
точки зрения делопроизводства и архивного де-
ла не рассматриваются в качестве документов. 
В отличие от официальных документов (как бу-
мажных, так и электронных), доказательная си-
ла которых подтверждается формальностями 
(наличием подписи, в том числе электронной, 
печати, других юридических значимых реквизи-
тов), сообщения электронной почты и посты в 
социальных сетях таких удостоверяющих эле-
ментов, важных для архивистов при приеме на 
хранение с целью дальнейшего использования в 
качестве доказательства, не имеют. Необходимо 
также учитывать фактор текущей технической 
оснащенности архивов. 
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Кроме того, решение вопросов отбора и пе-
редачи на хранение в архив таких специфиче-
ских объектов достаточно сложно с точки зре-
ния научно-методического обеспечения, в том 
числе в части верификации сведений, содержа-
щихся в них. Отсутствие формального удосто-
верения ставит вопросы о подтверждении про-
исхождения и авторства таких объектов, офици-
альном характере представленной в них инфор-
мации, ее соответствии той информация, кото-
рая содержится в официальном документе (до-
кументах). При этом нужно учитывать, что раз-
мещаемая (передаваемая) таким образом ин-
формация является вторичной и базируется на 
официальных документах государственных ор-
ганов, иных организаций. Эта информация мо-
жет быть искажена как сознательно автором 
информационного сообщения, так и непредна-
меренно в силу банальной ошибки, сокращения 
и упрощения текста в силу стремления сэконо-
мить время, желания автора дополнить ее своим 
личным видением, иных причин субъективного 
характера. 

Тем не менее, представляется, что в условиях 
информационного общества вопрос об отнесе-
нии сообщений электронной почты к потенци-
альным объектам архивного хранения требует 
решения. В частности белорусским архивистам 
рано или поздно придется заняться этим при 
решении задачи по комплектованию архивов 
документами личного происхождения. Обще-
признано, что документы личного происхожде-
ния могут содержать ценную с точки зрения ис-
торических исследований информацию, однако 
традиционные бумажные документы в настоя-
щее время уже почти не используются в каче-
стве средства социальной коммуникации. Более 
того, существенно сократилась даже сфера при-
менения для этих целей сообщений электронной 
почты – человеческое сообщество все в боль-
шей мере переносит свои коммуникации в вир-
туальный мир социальных сетей. 

Должны ли в этих условиях архивисты про-
должить комплектование архивов документами 
личного происхождения и в этих целях признать 
сообщения электронной почты и посты в соци-
альных сетях в качестве потенциальных объек-
тов архивного хранения? 

Проблемы сохранения идентичности (аутен-
тичности) электронных документов, появление 
новых видов объектов документированной ин-
формации побуждают многих архивистов заду-
маться над пересмотром своих взглядов на ос-

новной объект архивного хранения. Все чаще 
звучат высказывания о том, что основным объ-
ектом архивного хранения является не документ, 
а информация. Данная идея не нова и еще в 
1970-ые гг. была выдвинута В. Автократовым, 
считавшим основным объектом архивоведения 
документную ретроспективную информацию19. 

Еще одним фактором, влияющим на измене-
ние умонастроений, является стремительный 
рост объемов информации не только на элек-
тронных, но и на традиционных (бумажных но-
сителях). Постоянно увеличивающиеся объемы 
документов, переданных или подлежащих пере-
даче на архивное хранение, наряду с открыв-
шимися в последние годы возможностями их 
массовой оцифровки позволяют некоторым 
представителями IT-сектора и архивистам ста-
вить вопрос об отказе от хранения бумажных 
оригиналов. 

Большинство профессиональных архивистов 
пока сходятся во мнении, что основным пред-
метом профессиональной деятельности архиви-
стов на современном этапе по-прежнему остает-
ся прием, сохранение и использование именно 
архивных документов, а не информации. В свя-
зи с этим оцифровка архивных документов не 
должна сопровождаться избавлением от их бу-
мажных оригиналов, прежде всего, в силу их 
способности служить доказательством. 

Аналогичным образом и по той же причине 
при приеме на архивное хранение должна со-
храняться и аутентичность электронных доку-
ментов. С последним обстоятельством белорус-
ские архивисты столкнулись при работе с ин-
формационной системой Фонда социальной за-
щиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь. Действо-
вавшая с 2003 г. по 2010 г. система предусмат-
ривала автоматический разбор поступающих из 
организаций заверенных ЭЦП документов (па-
чек) с данными персонифицированного учета 
работников с последующим разнесением со-
держащихся в них сведений по полям базы дан-
ных. При этом оригиналы информационных па-
кетов не сохранялись. Запоздалое осознание то-
го, что в случае возникновения спорных ситуа-
ций Фонд социальной защиты окажется без до-
кументально подтвержденной доказательной 
базы, потребовало разработки новой информа-
ционной системы20. 

В то же время нельзя исключать, что в усло-
виях увеличивающих объемов документации и 
физической невозможности сохранения всех 
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ценных документов, неизбежности потери иден-
тичности (аутентичности) электронных докумен-
тов при их конвертации в иные форматы, по-
ступления на архивное хранения таких специфи-
ческих электронных документов как базы и бан-
ки данных, сообщения электронной почты и др., 
в перспективе архивисты могут столкнуться с 
необходимостью решения вопросов о хранении в 
архивах как «артефактов», так «информации». 

Таким образом, в условиях многообразия до-
кументированной цифровой информации (еди-
ничные документы, создаваемые в управленче-
ской и научно-технической деятельности; кино-, 
фото-, видеодокументы; базы и банки данных; 
сообщения в социальных сетях; сообщения 
электронной почты; веб-сайты) необходимо 
четко определить потенциальные объекты ар-
хивного хранения. Все указанные категории 
объектов документированной информации яв-
ляются специфичными по своей логической 
структуре и содержанию, правовое регулирова-
ние их создания и использования неодинаково. 
В условиях неизбежности миграции документов 
в другие форматы и на другие носители акту-
альными являются не только вопросы обеспече-
ния долговременной сохранности электронных 
документов, но и подтверждения их юридиче-
ской значимости как в момент создания, так при 
их дальнейшем хранении и использовании.  

С учетом этого архивистам необходимо ре-
шить, должна ли сохраняться аутентичность 
электронных документов при организации их 
долговременного хранения как это принято в 
отношении документов на традиционных (твер-
дых) носителях, возможно ли этого добиться на 
практике. При этом должна учитываться такая 
важнейшая характеристика документа, как спо-
собность быть доказательством. Соответствую-
щие решения должны быть закреплены в зако-
нодательстве, регулирующем вопросы элек-
тронного документирования, организации опе-
ративного и архивного хранения электронных 
документов. 

Рано или поздно архивистам также необхо-
димо будет приступить к решению вопроса об 
отнесении к категории потенциальных объектов 
архивного хранения сообщений электронной 
почты и информации, размещаемой в социаль-
ных сетях, а также провести общую оценку их 
источниковедческого потенциала. Особенно ак-
туальным это видится в перспективе при реше-
нии проблемы комплектования государствен-
ных архивов документами личного происхож-

дения. При этом вопросы верификации сведе-
ний, наличия в социальных сетях так называе-
мых «фейковых новостей» должны приниматься 
во внимание. 

В этом контексте важным видится необхо-
димость решения проблемы определения границ 
между архивом и другими информационными 
центрами. Представляется, что для архивиста 
важно сохранение не только контента (содержа-
ния), но и самих документов (объектов доку-
ментированной информации), что важно при 
использовании их в качестве доказательства. 
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У доповіді поставлено питання про необхідність уточнення складу потенційних об’єктів архів-

ного зберігання. Зроблено спробу виявити специфіку таких потенційних об’єктів як інформаційні 
ресурси, повідомлення електронної пошти, пости в соціальних мережах. Аналізуються проблеми 
автентичності електронних документів, верифікації інформації, що міститься в них. 

Ключові слова: архів, документ, електронний документ, об’єкт документованої інформації, інфо-
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The report raises the issue of the need to clarify the composition of potential objects for archival storage. 

An attempt was made to reveal the specifics of such potential objects as information resources, e-mail mes-
sages, posts in social networks. The problems of authenticity of electronic documents, verification of in-
formation contained in them are analyzed. 

Key words: archives, document, electronic document, the object of the documented information, infor-
mation resource, e-mail message, social networks, the authenticity of the electronic document. 
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ПОЧАТОК РОБІТ ІЗ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

У статті висвітлена дискусія з приводу доцільності та ефективності стандартизації як способу 
унормування термінології. Автор зосередила увагу на перших спробах упорядкувати науково-
технічну термінологію, здійснених у 20–30-х рр. ХХ ст. Крім того, у статті проаналізовані перші за-
ходи з формування ідеологічних та теоретико-методологічних основ стандартизації термінології. 

Ключові слова: стандартизація, науково-технічна термінологія. 
 
 
Життя випереджає термінологію. Остання 

неминуче старіє через розростання об’єктів ко-
жної сфери діяльності, необхідності їх подаль-
шої диференціації. Людські поняття не є непо-
рушними, вони постійно рухаються. Однак тер-
міни відрізняються «живучістю», мають велику 
силу інерції, яка дозволяє їм існувати довгий 
час після того, як фактори, що їх зумовили, змі-
нили свою сутність, масштабність або направ-
леність. Саме тому від «старих» термінів завжди 
складно відмовитися навіть у тих випадках, ко-
ли вини стають перешкодою для вільного роз-
витку тієї чи іншої галузі теоретичної і практи-
чної діяльності. Через це з великими трудноща-
ми «приживаються» й нові терміни. 

Така об’єктивна ситуація ставить під сумнів 
доцільність та ефективність стандартизації нау-
ково-технічної термінології, породжує гостру 
дискусію між її прихильниками та противника-
ми. Так, О. Коршунов справедливо зазначав, що 
«термінологічна неузгодженість певною мірою 
ускладнює дискусії»1. Вступаючи в полеміку з 
приводу неефективності державної стандарти-
зації як засобу управління розвитком наукової 
термінології та посилаючись на матеріали сим-
позіуму з проблем мови науки, термінології та 
інформатики, який проходив у грудні 1971 р. в 
Московському державному університеті, автор 
притримувався думки, що не можна стандарти-
зувати терміни науки, оскільки «ніяка наука не 
може розглядати свій поняттєвий апарат та 
свою термінологію як дещо стандартизоване»2. 
На думку автора, «наукова термінологія, яка фі-
ксує моменти постійності та діалектичного руху 
понять, формується, як правило, стихійно. Чи 
значить це, що наукова термінологія взагалі не 
піддається управлінню. Ні, не значить. … Тако-
го роду впорядкування (стандартизація – Тур О.) 
термінології доступне наукам, які досягли висо-
кого ступеня розвитку»3. Учений пропонує шу-
кати «ефективні форми управління розвитком 

наукової термінології». До таких форм він зара-
ховує створення комісій, проведення спеціальних 
наукових досліджень, випуск словників і т. под.4. 

О. Коршунов піддавав критиці визначення 
термінів «бібліографія», «бібліографічна діяль-
ність», однак така критика, на думку сучасників, 
«не доводить і не може довести непотрібність і 
шкоду ГОСТа та ідеї стандартизації терміноло-
гії. Безпідставними є й посилання на збірник 
матеріалів наукового симпозіуму «Семіотичні 
проблеми мов науки, термінології та інформа-
тики», оскільки в ньому немає загальних висно-
вків, в яких би засуджувалася ідея державної 
стандартизації термінології тих чи інших наук»5. 
Таку ж позицію займали й деякі зацікавлені 
дискусією науковці6. У своїх працях, присвяче-
них питанням місця й ролі державної стандар-
тизації науково-технічної термінології, вчені 
доходять висновку, що «впорядкування й стан-
дартизація термінології не тільки є результатом 
пізнання людиною певних закономірностей і 
зв’язків у тій чи іншій галузі науки й техніки, 
але й сприяє розвитку цих сфер діяльності» 7 . 
Необхідність розвитку такої діяльності поясню-
ється також тим, що соціальна комунікація не-
можлива без встановлення чіткої, науково об-
ґрунтованої термінології. Невпорядкованість 
термінології може значною мірою гальмувати 
розвиток науки. Відсутність упорядкованої тер-
мінології нерідко призводить до суперечливого 
тлумачення термінів у нормативній, проектно-
конструкторській та технологічній документації, 
а також у науково-технічній, виробничій та на-
вчальній літературі, а іноді й в офіційних доку-
ментах. Саме цим пояснюється намагання вче-
них, особливо в нових сферах досліджень, вжи-
вати однозначну термінологію. 

Голова Комітету стандартів, мір та вимірю-
вальних приладів при Раді Міністрів СРСР проф. 

© Оксана Тур, 2017 



 

VI. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

278 

В. Бойцов указував, що «наукова організація 
праці спеціалістів неможлива, якщо не буде за-
безпечене їх взаєморозуміння, якщо не буде 
єдиних термінів. Стандартизація термінології є 
також необхідною умовою автоматизації інфо-
рмаційних процесів. Від наявності стандартиза-
ції термінології залежить успішне забезпечення 
народного господарства інформацією про нові-
тні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки 
та техніки»8. Проблеми невпорядкованості тер-
мінології висвітлював у 1959 р. академік 
В. Виноградов, указуючи, що «у сфері філологі-
чних наук на всіх наших з’їздах, конференціях, 
нарадах гостро ставляться питання невлаштова-
ності, невизначеності нашої термінології» 9 . 
Президент АН УРСР дійсний член АН СРСР 
Б. Патон повністю поділяв точку зору «… про 
термінове проведення в загальнодержавному 
масштабі робіт з упорядкування і стандартизації 
наукової, технічної та техніко-економічної тер-
мінології» 10 . На думку віце-президента АН  
ЕстРСР І. Вабеля та Головного вченого секрета-
ря Президії АН ЕстРСР І. Хейля, «… постанов-
ка питання про стандартизацію наукової та тех-
ніко-економічної термінології на рівень найва-
жливіших державних проблем є більш ніж своє-
часною»11. У той же час дійсний член АН СРСР 
О. Імшенецький писав: «У тому, що наукова та 
технічна термінологія повинна бути стандарти-
зована, сумнівів немає»; а директор Інституту 
органічної хімії АН СРСР академік Б. Казансь-
кий відзначив: «… стандартизація наукової і на-
уково-технічної термінології є надзвичайно ва-
жливою, актуальною та важкою»12. 

 Відомий мовознавець Р. Будагов вказував, 
що «якщо свідомо не займатися термінами – на-
уковці врешті-решт перестануть розуміти один 
одного»13. У контексті дискусії щодо доцільнос-
ті стандартизації термінології прозвучала й така 
думка: «Головною метою стандартизації є, з од-
ного боку, полегшення спілкування між фахів-
цями шляхом усунення двозначності та не-
обов’язкової синонімії, а з іншого – полегшення 
діловодства тією чи іншою мовою в тій чи іншій 
галузі»14. 

Автор посібника для студентів внз «Основи 
стандартизації в інформаційних системах», що 
навчаються за спеціальністю «Документознавс-
тво та документаційне забезпечення управлін-
ня», В. Кокорев у 1988 р. зазначав: «Стандарти-
зація є не тільки теорією, але й знаряддям пере-
творення суспільства: пришвидшення науково-
технічного прогресу, підвищення продуктивно-

сті праці тощо. Тому в сучасному розвиткові 
стандартизації можна відзначити тенденцію, 
властиву будь-якій науці в епоху науково-
технічної революції – перетворення в безпосе-
редню виробничу силу суспільства»15. 

Як бачимо, велика кількість науковців ви-
словлювала думку про те, що значення стандар-
тизації терміносистем різних галузей знань важ-
ко переоцінити. Якщо під час спілкування фахі-
вців є можливість уточнити, пояснити значення 
того чи іншого терміну, то без стандартизованої 
термінології не обійтися при документуванні, в 
навчальній та науковій діяльності. 

Практична робота зі стандартизації терміно-
логії спрямована на відбір і фіксацію певних те-
рмінів для певних точно сформульованих по-
нять і їх подальшого рекомендованого або 
обов’язкового застосування у відповідних сфе-
рах науково-практичної діяльності. Таким чи-
ном, основною метою стандартизації терміноло-
гії є встановлення однозначної та несуперечли-
вої термінології чітко окресленої сфери людсь-
ких знань. Така діяльність спрямована на вста-
новлення єдиної форми термінологічної одиниці, 
за якою закріплюється певне значення і яка фік-
сується в спеціальних документах. 

 У дореволюційній Росії були спроби впоря-
дкувати науково-технічну термінологію. Піоне-
ром цієї справи був Російський електротехніч-
ний комітет Міжнародної електротехнічної ко-
місії (ІЕС), який, починаючи з 1910 р., регуляр-
но у спеціальних виданнях доводив до відома 
спеціалістів рекомендовані ІЕС позначення (си-
мволи) величин, одиниць та понять. Діяльність 
Російського електротехнічного комітету не була 
закріплена у певних актах, носила ініціативний, 
рекомендаційний характер. Питаннями уніфіка-
ції термінології опікувалися й інші організації. 
Так, Особлива комісія при поштово-телеграфно-
му управлінні протягом 1910–1914 рр. розроб-
ляла й упорядковувала термінологію у галузі 
струму високої частоти, електричних коливань 
та радіопередавання. 

Основи вітчизняної стандартизації були за-
кладені 14 вересня 1918 р. Декретом про запро-
вадження метричної системи мір. Прийняття 
цього акта дозволило «закласти основу розвитку 
робіт зі стандартизації у сфері вимірювальної 
техніки та приладобудування»16. 

28 вересня 1922 р. при Головній палаті мір і 
ваг, заснованій у 1893 р. в Санкт-Петербурзі з 
ініціативи Д. Менделєєва, був створений Комі-
тет еталонів та стандартів. Незабаром (1923 р.) 
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розпочато випуск першого в країні періодично-
го видання зі стандартизації – Бюлетеня Коміте-
ту еталонів та стандартів. У 1923 р. при Нарко-
маті РСІ створене бюро стандартизації для під-
готовки пропозицій зі створення центрального 
органу зі стандартизації. 

Початок робіт із цілеспрямованої стандарти-
зації термінології був покладений у 1906 р. піс-
ля створення Міжнародної електротехнічної 
комісії (International Electrotechnical Commissi-
on – ІЕС). На момент створення ІЕС уже налічу-
валося понад 20000 термінів з електротехніки 
(сам термін «електротехніка» з’явився в 1880 р). 
Виданий в 1907 р. електротехнічний словник 
Шломана включав 13600 термінів, а в новому 
виданні того ж словника, що вийшов у 1928 р., 
містилася вже 21000 термінів17. Перший органі-
заційний крок у розробленні основ міжнародної 
уніфікації технічних термінів був здійснений у 
1936 р., коли Міжнародна федерація з націона-
льних стандартів (International Federation of Na-
tional Standardizing Associates, ISA, утворена в 
1926 р. у Нью-Йорку на основі принципів, ви-
роблених у 1921 р. під час проведення першої 
конференції секретарів семи національних комі-
тетів зі стандартизації) заснувала технічний ко-
мітет із термінології. Цей комітет у 1938 р. за-
твердив резолюцію з міжнародної технологічної 
термінології, відому як «кодекс ISA», в якому, 
зокрема, говорилося про необхідність розроб-
лення єдиних правил побудови інтернаціональ-
них терміноелементів (ключових слів) з різних 
галузей науки, доповнених списком найужива-
ніших афіксів та коренів 18 . У цьому ж році 
з’явився й перший стандартизований словник 
електротехнічних термінів, створений у резуль-
таті роботи ІЕС. 

У СРСР у цей час також здійснювався ком-
плекс робіт, пов’язаний зі стандартизацією. Так, 
у кінці 1923 р. було зорганізоване тимчасове 
бюро зі стандартизації при Народному комісарі-
аті Робітничо-селянської інспекції, яке здійсни-
ло обстеження стану робіт зі стандартизації в 
установах і розробило перший проект положен-
ня про Центральний орган зі стандартизації19. 

Початком же планової роботи в галузях про-
мисловості варто вважати березень 1924 р., коли 
у ВРНГ СРСР було зорганізоване Бюро промис-
лової стандартизації – керівний орган зі станда-
ртизації у промисловості. А вже 15 вересня 
1925 р. постановою Ради Народних Комісарів 
було анонсовано введення в країні єдиних дер-
жавних (загальносоюзних) стандартів, ство-

рення першого центрального органу зі стандар-
тизації при Раді Праці та Оборони – Комітету зі 
стандартизації й Центрального бюро зі стандар-
тизації при Народному комісаріаті Робітничо-
селянської інспекції20. 

21 червня 1927 р. Рада Народних Комісарів 
затвердила нове Положення про Комітет зі ста-
ндартизації, згідно з яким Центральне бюро зі 
стандартизації реорганізоване в бюро Комітету 
й є його секретаріатом. 

У звіті про діяльність Комітету зі стандарти-
зації (липень 1927–червень 1928) зазначається, 
що серед напрямів робіт зі стандартизації, що 
проводилися Комітетом, була «стандартизація 
термінології, номенклатури й позначень, яка 
проводиться в спеціальних наукових інститутах 
згідно з такими ж роботами в іноземних станда-
ртних організаціях»21. Такою науковою устано-
вою, що займалася питаннями стандартизації 
термінології, був Державний інститут техніки 
управління Народного комісаріату Робітничо-
селянської інспекції. Його очолював М. Іконо-
мов – голова робочих комісій, що входили до 
складу кабінету стандартизації, серед яких: ко-
місія зі стандартизації стат-форматів паперів; 
пром-форматів паперів; конторського облад-
нання; якості паперу; форм документів; зовніш-
нього оформлення книг та журналів; канцеляр-
ського приладдя та паперових виробів22. Окрім 
видавництва стандартів, а на липень 1928 р. було 
видано 730923 таблиці стандартів, Комітет регу-
лярно видавав двомісячний журнал «Вісник ста-
ндартизації», що мав наклад 2000 примірників23. 

У кінці 1930 р. Рада Народних Комісарів 
СРСР винесла рішення про реорганізацію Комі-
тету зі стандартизації у Всесоюзний комітет зі 
стандартизації при Раді Праці та Оборони, ро-
боту зі стандартизації в якому очолював 
Е. Дрезен. А вже 1933 р. СРСР висунув пропо-
зицію сконцентрувати роботу з уніфікації тер-
мінології в Міжнародній асоціації зі стандарти-
зації (ISA), що об’єднувала з низки питань наці-
ональні органи стандартизації найбільших країн 
світу. ISA погодилася обговорити цю пропози-
цію на найближчій міжнародній конференції зі 
стандартизації в Стокгольмі у вересні 1934 р. 
Доповідь, яку підготував задля цього Е. Дрезен і 
прийняла Комісія технічної термінології АН 
СРСР, була обговорена на Стокгольмській кон-
ференції, де її схвалили й одноголосно постано-
вили просити Всесоюзний комітет зі стандарти-
зації при Раді Праці та Оборони здійснити по-
дальше розроблення своєї пропозиції і сформу-
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лювати принципи її здійснення у вигляді конк-
ретних методологічних положень. Висунута 
ідея зводилася до розроблення міжнародного 
термінологічного коду, що являв би собою пе-
релік точно визначених, на міжнародному рівні 
узгоджених науково-технічних понять, позначу-
ваних стандартними звуковими й писемними 
термінами чи шифром24. 

У цей період проводилася значна робота що-
до формування ідеологічних та теоретико-мето-
дологічних основ стандартизації термінології. 
Ще в серпні 1933 р., коли тільки планувалася 
організація Комісії зі стандартизації науково-
технічних позначень та термінів, Всесоюзний 
комітет зі стандартизації прийняв положення 
про те, що «стандарти науково-технічних поз-
начень та термінів є провідними як з точки зору 
можливості й необхідності їх використання під 
час поглибленої стандартизаційної роботи в різ-
них галузях, так і з точки зору полегшення осво-
єння нової техніки і пов’язування окремих галу-
зей господарства з певними галузями науки»25. 

Першим документом, що визначав мету, за-
вдання, порядок та методи стандартизації тер-
мінології, стала інструкція зі стандартизації на-
уково-технічних термінів та позначень, затвер-
джена сектором науково-технічної термінології 
Всесоюзного комітету зі стандартизації при Раді 
Праці та Оборони «Порядок проведення робіт зі 
стандартизації та запровадження науково-тех-
нічних термінів та позначень і їхніх визначень в 
СРСР»26. У цій інструкції зазначалося, що вста-
новлення одноманітності в термінах і позначен-
нях повинне починатися спочатку з дисциплін, 
що викладаються в школі, потім у внз і, врешті-
решт, має охопити термінологію теоретичних і 
прикладних спеціальних технічних дисциплін. 
Для забезпечення більшої єдності термінології 
суміжних сфер стандартизацію термінів та поз-
начень пропонувалося проводити комплексно. 
Інструкція була першим методичним посібни-
ком з підготовки проектів стандартів на термі-
нологію. Однак деякі положення інструкції були, 
як з’ясувалося пізніше, недостатньо обґрунто-
ваними, а тому вибір тематики та черговість ро-
біт, наприклад, не завжди визначалися з ураху-
ванням потреб народного господарства, знач-
ною мірою залежали від ентузіазму окремих ви-
конавців. 

Саме в цей час в рекомендаціях Всесоюзного 
комітету зі стандартизації були висунуті фунда-
ментальні для тогочасного термінознавства по-
ложення, наприклад: рекомендувалося здійсню-

вати під час укладання термінологічних стандар-
тів попередню класифікацію відповідних понять, 
щоб установити чіткі межі кожного поняття27. 

Отже, в першій третині ХХ ст. проводилася 
значна робота щодо формування ідеологічних 
та теоретико-методологічних основ стандарти-
зації термінології. 
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В статье освещена дискуссия по поводу целесообразности и эффективности стандартизации как 

способа нормирования терминологии. Автор сосредоточила внимание на первых попытках упоря-
дочить научно-техническую терминологию, совершенных в 20–30-х гг. ХХ в. Кроме того, в статье 
проанализированы первые мероприятия по формированию идеологических и теоретико-
методологических основ стандартизации терминологии. 

Ключевые слова: стандартизация, научно-техническая терминология. 
 
The article analyses the discussion of the expediency and efficacy of standardization as a way to regu-

late terminology. The author focuses on the first attempts to streamline the scientific and technical termi-
nology carried out in the 20-30th years of the 20th century. In addition, the article views the first steps to-
wards the formation of ideological and theoretical-methodological foundations of terminology standardiza-
tion. 

Key words: standardization, scientific and technical terminology. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ 
НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ «АСКОД» 

 
В статті проаналізовано особливості автоматизації діловодства та архівної справи із застосуван-

ням системи електронного документообігу «АСКОД». Автор подає детальний опис програмного 
забезпечення і акцентує увагу на його можливостях у контексті потреб фахівців з діловодства та 
архівної справи.  

Ключові слова: система електронного документообігу «АСКОД», автоматизація, архівна справа, 
діловодство. 

 
 
Система АСКОД™ забезпечує створення 

єдиного структурованого корпоративного схо-
вища документів, автоматизацію процесів опра-
цювання документів та контролю виконавчої 
дисципліни, скорочення термінів проходження 
документів та покращення ефективності роботи 
персоналу. 

Система АСКОД призначена для автомати-
зації ділових процесів щодо обліку та опрацю-
вання проектів документів, вхідної, вихідної, 
внутрішньо-розпорядчої службової кореспонде-
нції, нормативних документів та звернень гро-
мадян, заявок, договорів, комерційних та інших 
документів, забезпечення контролю за виконан-
ням документів, завдань та доручень. 

Система АСКОД дозволяє швидко і прозоро 
організувати усі процеси документообігу будь-
якої установи, організації або підприємства. 

АСКОД автоматизує процеси роботи з вхід-
ною, вихідною, розпорядчою, службовою коре-
спонденцією, зверненнями громадян та юриди-
чних осіб, проектами документів, фінансовими 
документами, договорами, законами. На усіх 
етапах проходження та опрацювання докумен-
тів система забезпечує підтримку взаємних по-
силань документів. 

АСКОД забезпечує зручний інтерфейс для 
накладання та виконання резолюції, формуван-
ня доручень як на увесь документ загалом так і 
на окремі його частини. 

Контроль виконання документів забезпечу-
ється автоматичним формуванням нагадувань 
(всередині системи, засобами електронної по-
шти або SMS). 

АСКОД надає можливість використання еле-
ктронного цифрового підпису (ЕЦП). Викорис-
тання ЕЦП також надає можливість направле-
ного (адресного) шифрування документів. 

Модуль «Маршрутизація» системи АСКОД 
дозволяє автоматизувати довільні бізнес проце-
си, що використовують різноманітні документи, 
створювати жорсткі та гнучкі маршрути доку-
ментів, що забезпечуватимуть паралельне та по-
слідовне погодження документів, автоматичні 
операції над документами, контрольоване про-
ходження документа. 

Модуль електронних копій документів вико-
ристовується для створення та опрацювання 
електронних копій документів та електронних 
документів, що зберігаються в системі: 

– отримання інформації у графічному вигляді 
про зв’язки між документами; 

– повнотекстовий пошук документів (усі тек-
стові формати, документи MS Office, PDF); 

– створення та супровід реєстру електронних 
копій документів; 

– сканування документів; 
– перегляд та друкування електронної копії 

документа; 
– застосування електронного цифрового під-

пису; 
– забезпечення конфіденційності шляхом 

шифрування; 
– надання вичерпної інформації про доку-

мент. 
АСКОД забезпечує можливість спільної ро-

боти з проектами документів, ведення парале-
льних та послідовних версій, роботу з частина-
ми документів. 

До складу АСКОД входить інтегрований ре-
дактор документів, що підтримує більшість по-
пулярних форматів. 

В АСКОД підтримується функціонал нане-
сення штрих-коду на документи та швидкий ін-
дексований пошук документів за штрих-кодом. 
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АСКОД забезпечує можливість створення 
документів на підставі створених користувачем 
шаблонів з автоматичним заповнення визначе-
них полів шаблону. 

АСКОД містить вбудований поштовий клі-
єнт, що забезпечує усі можливості з опрацю-
вання електронної пошти, у тому числі автома-
тичну реєстрацію, розсилання документів за по-
стійними та тимчасовими переліками адресатів. 

Система АСКОД надає можливість автома-
тизованого формування визначеного переліку 
статистичних довідок щодо документообігу та 
стану виконавчої дисципліни за певний період 
часу. 

За допомогою операції експорту та налашту-
вання довільних фільтрів користувачі мають 
можливість на основі системних переліків фор-
мувати довільні звіти. 

Нескладні лінійні звіти користувач може бу-
дувати у модулі «Генератор звітів». 

Для пошуку та фільтрації АСКОД забезпечує: 
– оперативний пошук документів за реквізи-

тами та їх комбінаціями; 
– швидкий індексований пошук за ключови-

ми словами; 
– зберігання умов пошуку в іменованих філь-

трах; 
– комбінування фільтрів; 
– повнотекстовий пошук у файлах. 
Інформаційна сумісність усіх компонентів 

системи АСКОД базується на єдиній норматив-
но-довідковій інформації. Модулі ведення до-
відників АСКОД побудовані за принципами 
підтримки часу дії та спадковості елементів. 

Підсистема безпеки АСКОД забезпечує ши-
фроване збереження даних облікових записів у 
базі даних, налаштування термінів дії паролів, 
складності паролів, захист від несанкціоновано-
го доступу до системи, часом «холодного» про-
стою системи, керування доступом до даних та 
інше. Окремо виконується налаштування захи-
щених протоколів зв’язку. 

Забезпечується можливість використання за-
собів шифрування документів третіх розробни-
ків за допомогою відповідного API. 

Усі дії користувачів у системі АСКОД фік-
суються у відповідному журналі. Дані журналу 
історії дій користувачів завжди доступні у різ-
номанітних зрізах – за датами, по модулям, по 
користувачам, по конкретному документу. 

Модулі підсистеми адміністрування системи 
АСКОД дозволяють налаштувати систему для 
кожного користувача, або групи користувачів, 
керувати обліковими записами користувачів, на-

лаштовувати ролі та різноманітні дозволи корис-
тувачам, налаштовувати глибину моніторингу 
дій користувачів, формувати друкувальні форми 
реєстраційних та контрольних карток, виконува-
ти сервісні операції з базою даних та інше. 

АСКОД є масштабованою гнучкою систе-
мою з великим обсягом можливостей щодо на-
лаштування модулів системи, створення нових 
видів документів з зазначенням особливостей 
опрацювання та інше. 

Система електронного документообігу АС-
КОД має в своєму складі програмне забезпе-
чення “АСКОД Архів”. 

Програмне забезпечення «АСКОД Архів» при-
значене для автоматизації бізнес процесів опера-
тивного та архівного зберігання документів. 

Програмне забезпечення «АСКОД Архів» 
призначене для розподілу видимості документів 
оперативного та архівного зберігання, а також 
фізичного розділення таких документів в базі 
даних системи документообігу. 

Програмне забезпечення «АСКОД Архів» 
являє собою продукт з модульною архітектурою. 

Продукт в своєму складі містить два модулі:  
– модуль «Оперативне зберігання»; 
– модуль «Архів». 
Модуль «Оперативне зберігання» призначе-

ний для автоматизації бізнес процесів зберіган-
ня документів на оперативному зберіганню до-
кументів. Оперативне зберігання документів ві-
дбувається в архівах підрозділів та не може пе-
ревищувати 10 років. 

Модуль «Архів» призначений для автомати-
зації бізнес процесів зберігання документів на 
архівному зберіганню документів. Архівне збе-
рігання документів відбувається в архіві органі-
зації. На архівне зберігання приймаються доку-
менти зі строком зберігання більше 10 років та 
зі строком зберігання «постійно». В окремих 
випадках на архівне зберігання можуть бути пе-
редані документи оперативного зберігання. 

Програмне забезпечення «АСКОД Архів» 
передбачає створення номенклатури з подаль-
шим її погодженням, затвердженням та вклю-
ченням в зведену номенклатуру. 

На основі затвердженої номенклатури ство-
рюються поточні справи. Номенклатура містить 
інформацію про те, що з часом відбулося з кож-
ною зі справ:  

– відмітка про те, що справа не заводилась в 
поточному році; 

– відмітка про те, що справа включена до 
опису/зведеного опису; 

– відмітка про те, що справа стала перехідною; 
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– відмітка про те, що справа взята на інвен-
тарний номер; 

– відмітка про те, що справа знищена за ак-
том; 

– відмітка про те, що справа передана до ар-
хіву. 

Програмне забезпечення «АСКОД Архів» 
передбачає створення зведеної номенклатури 
організації на підставі номенклатури підрозділів 
з подальшим її схваленням, погодженням, за-
твердженням.  

На основі затвердженої зведеної номенклату-
ри також можуть створюватись поточні справи. 

Система дозволяє створення справ на підста-
ві номенклатури або зведеної номенклатури. 
Створення може відбуватись в ручному режимі, 
коли на створеній реєстраційній картці користу-
вач обирає індекс номенклатури, або автомати-
чно буде створено кількість справ, яка дорівню-
ватимете кількості індексів номенклатури під-
розділу. 

Поточні справи тимчасового терміну збері-
гання (до 10 років) по закінченню діловодного 
року вносяться до інвентарного журналу з прис-
воюванням справі інвентарного номеру. Дані 
процеси в системі відбуваються автоматично 
після натискання відповідної кнопки. 

Рознесення документів по томам відбуваєть-
ся в автоматичному або в ручному режимі. 

Автоматично томи справ заповнюються в 
тому випадку коли на реєстраційній картці до-
кумента визначено в яку справу даний документ 
потрапить. Система формує том справи в кіль-
кості ~250 документів, закриває його, створює 
новий том і повторює процес до тих пір доки є 
документи для рознесення. В автоматичному 
режимі передбачена автоматична нумерація 
сторінок тому. 

В ручному режимі передбачений пошук до-
кументів за штрих-кодом. В такому режимі ви-
конується пошук потрібних документів, їх до-
давання до тому з подальшою нумерацією. 

Передбачено формування томів в логічному 
(вхідний документ + вихідний документ) або 
хронологічному порядку (за датою реєстрації 
документа). 

В системі передбачене автоматичне створення 
описів, та їх автоматичне наповнення томами 
справ. Під час наповнення опису формується річ-
ний розділ опису справ. Оформлений належним 
чином опис з річним розділом відправляється на 
погодження до архіву, а потім на затвердження 
керівнику структурної одиниці. Користувач має 
змогу закрити опис та створити новий. 

В системі передбачене автоматичне ство-
рення зведених описів. Також передбачене на-
повнення зведеного опису томами справ з опи-
сів. Оформлений належним чином зведений 
опис відправляється на погодження до архіву, а 
потім на затвердження керівнику структурної 
одиниці. Користувач має змогу закрити зведе-
ний опис та створити новий. 

Для передачі справ оперативного зберігання 
до архіву створюється відповідний акт, який мі-
стить інформацію про справи, які мають бути 
передані до архіву. Заповнений належним чи-
ном акт затверджується керівником структурно-
го підрозділу та передається в архів на прийом-
ку. Після прийняття акт направляється керівнику 
архіву на затвердження. Прийняті в акті справи 
стають доступними в модулі «Архів», та недо-
ступними в модулі «Оперативне зберігання». 

Після проведення експертизи документів 
приймається рішення про знищення справ або 
документів, які не підлягають подальшому збе-
ріганню. На такі справи або документи заво-
диться відповідний акт знищення. Після відпо-
відного оформлення акту у користувача 
з’являється можливість вилучити, оформлені в 
акті справи з документами або документи, з ба-
зи даних. Інформація про справи або документи 
залишається в акті. 

До архівних матеріалів, які можуть бути видані 
з архіву в тимчасове користування, належать: 

– архівна справа; 
– томи архівної справи; 
– документи архівної справи. 
В системі «АСКОД Архів» передбачене ве-

дення журналу видачі та повернення архівних 
матеріалів. Також передбачений механізм вида-
чі та повернення матеріалів. 

Створення та ведення реєстраційних карток 
фондів доступно тільки в модулі «Архів». Ве-
дення фонду, має на увазі наступний функціонал: 

– створення записів про фондоутворювачів; 
– ведення статистики по документам фонду; 
– ведення інформації про пошкодження ма-

теріалів фонду; 
– ведення інформації про фонди користування; 
– ведення інформації про втрачені документи 

фонду; 
– створення записів про перевірки фонду; 
– наповнення фонду описами або зведеними 

описами; 
– ведення статистики по справах, що надій-

шли та вибули з фонду. 
Пошук модуля «Оперативне зберігання» до-

зволяє виконувати пошук документів, поточних 
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справ, томів поточних справ, описів, зведених 
описів, актів передачі, актів знищення, які збе-
рігаються в архіві структурного підрозділу на 
оперативному зберіганні. 

Пошук модуля «Архів» дозволяє виконувати 
пошук архівних документів, архівних справ, то-
мів архівних справ, описів, зведених описів ак-
тів передачі, актів знищення, які зберігаються в 
архіві організації на архівному зберіганні. 

Пошук в модулі «Архів» дозволяє виконува-
ти пошук документів за фондами. 

В системі передбачені друкувальні форми, 
шаблони яких можуть змінюватись адміністра-
тором системи. Перелік друкувальних форм на-
ступний: 

– номенклатура підрозділу; 
– зведена номенклатура; 
– внутрішній опис тому; 
– інвентарний журнал; 
– опис справ; 
– зведений опис справ; 

– акт передачі справ; 
– акт знищення справ/документів; 
– картка фонду. 
Функція ретро-сканування дозволяє на основі 

відсканованих документів архівної справи отри-
мати в системі електронні карти документів, 
оформлені в електронний том справи. Передба-
чений функціонал ручної та автоматичної вери-
фікації атрибутів відсканованих документів. 

В системі «АСКОД Архів» є можливість 
зробити експорт архівних документів для пере-
несення їх на комп’ютерний носій архіву з ме-
тою розділення документів не тільки логічно, 
але й фізично. 

В системі «АСКОД Архів» є модуль імпорту 
архівних даних зі структурованих файлів (на-
приклад Excel) в базу даних зі створенням реєс-
траційних карток даних, що імпортуються. При 
імпорті виконуються перевірки даних на відпо-
відність певним правилам, також проводиться 
перевірка на дублетність даних. 

 
 
 
В статье проанализированы особенности автоматизации делопроизводства и архивного дела с 

применением системы электронного документооборота «АСКОД». Автор предоставляет детальное 
описание программного обеспечения и акцентирует внимание на его возможностях в контексте по-
требностей специалистов по делопроизводству и архивному делу. 

Ключевые слова: система электронного документооборота «АСКОД», автоматизация, архивное 
дело, делопроизводство. 

 
The article analyses the specificity of the records management and archival affairs automation incorpo-

rating electronic document flow system «ASKOD». The author describes the software in detail and empha-
sizes on its pros due to specialists’ needs in records management and archival affairs. 

Key words: the electronic document flow system «ASKOD», automating, archival affairs, records man-
agement. 
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Юлія Чернятинська 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ: 
досвід Центрального державного електронного архіву України 

 
У статті висвітлено досвід Центрального державного електронного архіву України щодо забез-

печення збереженості документів в електронній формі, що містять важливу інформацію для особи, 
суспільства чи держави з огляду на значущість цієї інформації. Охарактеризовано актуальність 
проблеми постійного зберігання таких документів та використання інформації, що міститься в них. 

Ключові слова: документ в електронній формі, забезпечення збереженості, електронний інфор-
маційний ресурс, конвертація, Національний архівний фонд, ініціативне документування, цілісність. 

 
 
Створення та користування різними видами 

документів в електронній формі стало нормою 
сьогодення. Підприємства, установи та органі-
зації, митці, вчені та культурні діячі накопичу-
ють значний обсяг даних, представлених в елек-
тронній формі. В умовах швидкого технічного 
прогресу, досить високим є ризик втрати таких 
даних, на створення чи придбання яких іноді 
витрачаються значні зусилля і кошти, такі до-
кументи становлять потенційну культурну цін-
ність для правдивого відтворення сучасної істо-
рії України для прийдешніх поколінь. Тому над-
звичайної актуальності набуває питання необ-
хідності постійного та тривалого архівного збе-
рігання документів в електронній формі та 
створення оптимальних умов для забезпечення 
їх збереженості. Завдання зберігання інформації 
на всіх етапах розвитку суспільства було одним 
із пріоритетних. Його вирішення має забезпечи-
ти для майбутніх поколінь як збереженість 
знань, накопичених попередніми поколіннями, 
так і цінність нової інформації, яка згодом буде 
зростати. 

Метою цієї статті є висвітлення досвіду ро-
боти Центрального державного електронного 
архіву України (далі – ЦДЕА України) із доку-
ментами в електронній формі та технологіями їх 
постійного зберігання. 

Наявний досвід ЦДЕА України дає можли-
вість виокремити особливості постійного збері-
гання документів в електронній формі, визначи-
ти актуальні проблеми, з якими зіштовхнулися 
під час роботи працівники ЦДЕА України та за-
пропонувати можливі шляхи їх вирішення. 

Швидке впровадження інформаційних тех-
нологій документування інформації в електрон-
ній (цифровій) формі, її оброблення призвело до 
збільшення документів в електронній формі та 
поставило перед архівістами важливе питання 

щодо забезпечення їх зберігання. Обсяги інфо-
рмації, представленої в електронній формі, збі-
льшуються не тільки за рахунок нової інформа-
ції, яка вже має електронну форму відображен-
ня, але й за рахунок переведення в електронну 
(цифрову) форму раніше створених інформа-
ційних ресурсів, зокрема документів. Це зумо-
вило необхідність проведення спеціальних дос-
ліджень зі розроблення технологій тривалого, 
понад 10 років, (далі – довготривалого) збері-
гання інформації, створеної в електронній (циф-
ровій) формі. 

Окреслена проблематика є предметом науко-
вих досліджень українських науковців. Однак, 
аналіз вітчизняної бібліографії з визначеної те-
ми дозволяє зробити висновок про недостатню 
кількість таких досліджень, особливо щодо 
практичних питань, спрямованих на створення 
відповідної технології в архівній сфері. Частина 
цих досліджень присвячена дотичним пробле-
мам до порушеного нами питання, зокрема що-
до тривалого зберігання електронних бібліотеч-
них ресурсів. Тому проблема постійного збері-
гання документів в електронній (цифровій) фо-
рмі до тепер залишається невирішеною. Це ви-
значає актуальність обраної теми дослідження, і 
не тільки для України. 

Технологіям архівного збереження елект-
ронних бібліотечних ресурсів у мережевому ко-
мунікаційному просторі присвячене ґрунтовне 
дисертаційне дослідження Н. О. Стрілець1 , яка 
висвітлює значний європейський та американо-
канадський досвід, накопичений у цій сфері. 
Аналіз світового досвіду збереження наукових і 
суспільно значущих ресурсів Інтернету здійсни-
ла В. О. Копанєва у межах своєї кандидатської 
дисертації 2  та під час написання монографії 
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«Бібліотека як центр збереження інформаційних 
ресурсів Інтернету»3. Проблема зберігання еле-
ктронних документів та електронних інформа-
ційних ресурсів розглядається у роботах 
П. М. Марченка4 , Ю. С. Ковтанюка5 , Г. В. Лав-
ренюка та Л. В. Жук 6 , О. М. Ус 7 , Т. Я. Куп-
рунця8  та інших українських дослідників. Дія-
льність Національної бібліотеки Франції щодо 
створення цифрової бібліотеки Gallica та авто-
матизації бібліотечних процесів висвітлена в 
роботі Н. І. Малолєтової9, а використанню сис-
теми збереження цифрових документів у цій ус-
танові присвячена стаття Л. П. Халецької, яка 
висвітлює проблеми створення та функціону-
вання SPAR ‒ Системи збереження і розподіль-
ного архівування10. 

На сторінках журналів «Архіви України» та 
«Студії з архівної справи та документознавства» 
вміщено низку статей, в яких висвітлено питан-
ня організації зберігання аудіовізуальних доку-
ментів, порядок підготовки і видавання їх для 
копіювання, досвід зберігання документів та за-
безпечення доступу до них, впровадження тех-
нічних засобів. Це праці Т. О. Ємельянової 11 , 
А. М. Шелест12, В. В. Петрова13. 

ЦДЕА України був створений для поповнен-
ня Національного архівного фонду (далі – НАФ) 
електронними документами та електронними 
інформаційними ресурсами14 (далі – ЕІР), для їх 
постійного зберігання та надання доступу до 
них. Поняття ЕІР було розкрито у Концепції 
функціонування Центрального державного еле-
ктронного архіву України, та зазначено, що до 
ЕІР віднесено веб-ресурси та бази даних15. З то-
го часу в ЦДЕА України була розпочата робота 
щодо створення архівних тематичних колекцій, 
до складу яких відбиралися за експертизою цін-
ності веб-портали, веб-сайти, окремі веб-сто-
рінки юридичних осіб. Згодом працівники архі-
ву дійшли висновку щодо необхідності також 
зберігати «електронні документи та інформа-
ційні ресурси особового походження»16. У про-
цесі комплектування ЦДЕА України такими до-
кументами стало зрозуміло, що і ця дефініція 
потребує уточнення, зважаючи на відсутність 
засобів електронного цифрового підпису у фі-
зичних осіб – джерел комплектування, а отже, 
практики застосування таких засобів для ство-
рення електронних документів особового похо-
дження. 

Слід зазначити, що документування інфор-
мації в електронній формі без застосування за-
собів електронного цифрового підпису здійсню-
ється не лише під час створення особистих до-

кументів фізичних осіб. Тому у практику роботи 
ЦДЕА України було введено поняття «документ 
в електронній формі», що поширюється на всі 
документи, інформація в яких фіксується в еле-
ктронній формі, у тому числі «електронні доку-
менти». У складі документів ЦДЕА України до-
кументи в електронній формі були визначені у 
Положенні про Центральний державний елект-
ронний архів України, затвердженому наказом 
Міністерства юстиції України від 29.12.2016 
№ 3916/517. 

За 10 років існування ЦДЕА України його 
фонди поповнилися новими масивами докумен-
тів в електронній формі, зокрема ЕІР у формі 
баз даних, архівними копіями веб-сайтів, доку-
ментами особового походження в електронній 
формі тощо18. Упродовж цього часу, перед архі-
вом постало завдання не лише прийняти на збе-
рігання такі документи, але й забезпечити їх на-
дійне фізичне зберігання, автентичність, підтве-
рдження цілісності та можливість надання дос-
тупу до них. 

У 2015 році до ЦДЕА України були передані 
на зберігання документи в електронній формі 
Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України, зокрема у формі 
ЕІР, що надійшли в архів від їхнього фондоут-
ворювача разом із паперовими документами. 

На початку 2016 року, архівом розпочато до-
слідження питання збереження інформації соці-
альних мереж, що є перспективним напрямом 
роботи в Україні, який поширений у США, Авс-
тралії, Великобританії19. 

Одним із напрямків діяльності архіву є ство-
рення та удосконалення нормативної та методи-
чної баз щодо роботи з документами в елект-
ронній формі. Зокрема, розроблено такі норма-
тивні документи та методичні розробки щодо 
збереження документів в електронній формі: 
Порядок приймання-передавання електронних 
документів Національного архівного фонду на 
постійне зберігання (проект схвалений на засі-
данні науково-методичної ради ЦДЕА України, 
протокол від 29.12.2016 № 9)20; Концепція пла-
нування життєвого циклу електронних докуме-
нтів21; Метадані для зберігання електронних ін-
формаційних ресурсів: структура та зміст. Ви-
моги22; Організація роботи з документами осо-
бового походження в електронній формі в 
Центральному державному електронному архіві 
України. Методичні рекомендації23; Інструкція з 
обліку електронних інформаційних ресурсів у 
Центральному державному електронному архіві 
України24; Перелік форматів даних документів, 
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що знаходяться на зберіганні в Центральному 
державному електронному архіві України25. 

Враховуючи міжнародний досвід із питань 
архівного зберігання електронних документів, а 
також методичних напрацювань Українського 
науково-дослідного інституту з архівної справи 
та документознавства (далі – УНДІАСД) та 
ЦДЕА України, архів здійснив низку заходів 
щодо створення оптимальної моделі постійного 
зберігання документів в електронній формі в 
умовах змін програмно-технічних засобів, що 
використовуються для їх створення та зберіган-
ня, а саме: Вимоги до ХМL-схеми метаданих 
обкладинки архівної електронної справи: мето-
дичні рекомендації26; Вимоги до структури та 
змісту ХML-схеми метаданих електронного 
примірника описів справ постійного зберігання: 
методичні рекомендації27; Віднесення електрон-
них інформаційних ресурсів до Національного 
архівного фонду. Аналітичний огляд28; Перелік 
форматів даних електронних документів постій-
ного і тривалого (понад 10 років) зберігання29. 

На жаль, на сьогодні інформаційні технології 
не в змозі забезпечити гарантоване постійне або 
довготривале зберігання документів в елект-
ронній формі, зокрема й електронних докумен-
тів. На це впливають такі чинники, як обмеже-
ний термін придатності електронних носіїв ін-
формації, що гарантується їх виробниками, та 
моральне старіння пристроїв для їх читання, 
форматів даних та програмного забезпечення 
для роботи з ними, підтримка роботи яких зго-
дом припиняється їх виробниками. 

Беручи до уваги вже наявний архівний досвід 
зберігання документів на таких носіях як воско-
ві валики, платівки та плівки, які на сьогодні 
зберігаються в державних архівах, досить часто 
відтворити з них інформацію є неможливим че-
рез такі причини: незадовільний стан зазначе-
них документів; відсутність або несправність 
пристроїв для відтворення інформації цих до-
кументів. На жаль, технології виготовлення та-
ких документів створювалися без врахування 
постійного або довготривалого зберігання цих 
документів. Отже, носії інформації зазначених 
документів мають обмежений строк викорис-
тання з огляду на фізичні властивості матеріалів, 
із яких ці носії були створені, та спосіб фіксації 
документної інформації на них. На підтвер-
дження цього твердження можна навести прик-
лад щодо зберігання воскових валиків: згодом 
віск стає крихким, на що діє багато чинників, на 
які в архівістів немає можливості впливати. Ззо-
вні такі документи (валики) виглядають у нор-

мальному стані. Разом з ними в робочому стані 
в архівних установах зберігаються фонографи 
(пристрої для відтворення звуку з цих валиків. 
Однак, програвати ці фонодокументи на фоно-
графах не рекомендується, зважаючи на змінені 
з часом властивості воску. Кожне відтворення 
звуку призводить до погіршення стану таких 
документів, їх восковий шар руйнується під 
впливом сталевої голки. 

Прикладом подібного явища на сучасному 
етапі розвитку технологій документування ін-
формації можуть стати оптичні диски, на яких 
часто зберігають документну інформацію в еле-
ктронній (цифровій) формі. Слід зазначити, що 
була розроблена технологія довготривалого збе-
рігання інформації на сапфірових оптичних ди-
сках, вченими Інституту проблем реєстрації ін-
формації Національної академії наук України у 
співпраці з Інститутом монокристалів НАНУ. 
Діаметр такого диска звичайний за своїми фізи-
чними розмірами (80 мм), способом фіксації ін-
формації оптичних дисків (CD, DVD) та приз-
начений для довготривалого зберігання інфор-
мації – десятки тисяч років (за твердженням їх 
створювачів)30. Однак, не зважаючи на позитивні 
результати досліджень, така технологія не позба-
влена недоліків, серед яких слід зазначити, що: 

– за останні 20 років оприлюднювалися лише 
прототипи таких носіїв інформації, а потрібно 
масове виробництво з жорстким контролем яко-
сті. Це набуває особливого значення в умовах 
стрімкого зростання потоків документної інфо-
рмації; 

– обсяги інформації, що можна зберігати на 
прототипах, створених до тепер в Україні, об-
межені форматом DVD, що значно ускладнює 
практичну роботу щодо обліку та використання 
таких носіїв інформації в архівних установах, 
зважаючи на можливу загальну кількість таких 
дисків; 

– можливості щодо відтворення інформації з 
таких дисків обмежені часом підтримки праце-
здатності пристроїв для читання оптичних дис-
ків певного фізичного розміру та формату запи-
су. Прогнозовано, що після припинення масово-
го виробництва таких пристроїв та їх сервісного 
обслуговування (відсутності запасних частин, 
виробництво яких буде теж припинено, та спе-
ціалістів), відтворення інформації з оптичних 
дисків буде подібне відтворенню інформації з 
грамплатівок; 

– разом з оптичними дисками слід буде збе-
рігати описування кодувань інформації, що за-
стосовувалися для документування інформації, 
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що може дозволити після припинення підтрим-
ки виробниками пристроїв та програм відповід-
ного формату даних, створити в майбутньому 
штучну технологію за допомогою наявних на 
той час засобів. Втрата описування кодування 
інформації (форматів даних) призведе до ситуа-
ції, що буде нагадувати документи з різними 
носіями інформації, на яких зафіксовані тексти 
на мовах, носії яких давно зникли (давніх таб-
личок), що зберігають у музеях, бібліотеках та 
архівах світу, та над розшифруванням яких пра-
цює багато вчених. 

На нашу думку, архівістам у співпраці з ін-
женерами та науковцями слід розробляти нові 
технології документування інформації обов’яз-
ково із врахуванням їх постійного або довготри-
валого зберігання та планування подальших дій, 
якщо пропонована технологія не є досконалою, 
з будь яких причин, а документ не зможе згодом 
фізично існувати або відтворення його інфор-
мації стане неможливим. 

Забезпечення збереженості документів в еле-
ктронній формі потребує вирішення таких за-
вдань: 

– надійного фізичного зберігання документів: 
використання конструкції, яка суміщає пристрої 
для зберігання та відтворення інформації (жорс-
ткий диск) та носіїв інформації, з гарантією від 
виробника щодо їх працездатності протягом пе-
вного часу, що дозволить забезпечити збереже-
ність документної інформації; 

– цілісності документної інформації (файлів) 
та автентичності документів; 

– можливість відтворення інформації у дов-
гостроковій перспективі. 

На сучасному етапі, ми пропонуємо зберіга-
ти такі документи на жорстких дисках, адже во-
ни мають велику ємність пам’яті, швидкісний 
доступ до інформації, високу надійність, яка 
підтверджена довгостроковим досвідом викори-
стання жорстких дисків у комп’ютерних систе-
мах та вдосконалення за цей час технологій, за 
якими виробляються жорсткі диски, а також га-
рантований їх виробником строк працездатності, 
що дозволяє планувати їх вчасну масову замі-
ну31. 

Документи в електронній формі передаються 
на зберігання до ЦДЕА України за допомогою 
переносних носіїв інформації (оптичних дисків, 
флеш-накопичувачів, жорстких дисків тощо) 
або Інтернету, тобто з інформаційної системи 
однієї установи (юридичної особи – джерела 
комплектування архіву) до інформаційно-
телекомунікаційної системи ЦДЕА України. 

Зберігання документів в електронній формі 
супроводжується наданням файлам уніфікова-
них імен та веденням відповідних електронних 
журналів для забезпечення їх обліку із зазна-
ченням оригінальних найменувань файлів цих 
документів 32 , які використовуються у подаль-
шому для оптимізації виконання всіх архівних 
процесів з архівними документами, зокрема 
можливості швидкого пошуку необхідного до-
кумента та документної інформації. 

Документи в електронній формі (файли) збе-
рігаються у відокремлених електронних архів-
них сховищах – на жорстких дисках відповідних 
серверів або відокремлених систем зберігання 
даних. Така організація архівного зберігання 
документів в електронній формі постійно ви-
кликає у архівістів питання щодо відповідаль-
ності за збереженість документів в електронній 
(цифровій) формі: за це повинні відповідати 
спеціалісти з інформаційних технологій та захи-
сту інформації, чи архівісти? У державних архі-
вах за це відповідає структурний підрозділ, на 
який покладено відповідними нормативними та 
розпорядчими документами забезпечення облі-
ку та збереженості документів. Однак, докумен-
ти в електронній формі зберігаються на сервер-
ному обладнанні, розташованому в серверних, 
за роботу якого відповідають структурні під-
розділи з інформаційних технологій та захисту 
інформації. Досвід ЦДЕА України доводить, що 
найкращого результату можна досягти при чіт-
кому розподілі функцій і завдань зазначених 
структурних підрозділів у державному архіві та 
визначенню посадових обов’язків їх працівників. 
Якщо порівнювати серверну з архівним схови-
щем, у кому зберігаються паперові справи (до-
кументи), то архівіст не може відповідати за 
працездатність обладнання, що забезпечує тем-
пературно-вологісний режим (опалення, венти-
ляція), системи пожежогасіння, системи поже-
жної сигналізації, системи охоронної сигналіза-
ції, освітлення сховищ та наслідки щодо пошко-
дження документів у результаті несправностей 
при роботі зазначеного обладнання. За це несе 
відповідальність інженерна служба (служба те-
хнічної підтримки) та керівництво архіву.  

Вважаємо, що створювати працездатну сис-
тему збереженості документів в електронній 
формі слід на підґрунті нормативних та органі-
заційно-розпорядчих документів державного 
архіву відповідно до нормативно-правових актів 
у сфері технічного захисту інформації, що наці-
лена на створення у складі відповідних інфор-
маційних (автоматизованих) систем та інформа-
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ційно-телекомунікаційних систем, що входять 
до складу інформаційно-телекомунікаційної си-
стеми архіву, комплексної системи захисту ін-
формації33. Такій підхід дозволяє створити ком-
плекс внутрішніх документів державного архіву 
з питань захисту інформації, що чітко регламен-
тує доступ відповідальних працівників до інфо-
рмації в окремій автоматизованій системі, від-
повідно до якого визначаються права кожного з 
цих працівників щодо створення, зміни, вида-
лення, забезпечення працездатності обладнання, 
порядок та періодичність створення резервних 
копій, відновлення інформації, у разі позаштат-
них ситуацій, заходи для запобігання виникнен-
ня цих ситуацій, що можуть призвести до пош-
кодження або втрати інформації тощо. 

Актуальним залишається питання щодо 
юридичної сили документів в електронній фор-
мі. Одним із можливих варіантів вирішення 
цього питання, на сьогодні, що застосовано в 
діяльності ЦДЕА України, є підтвердження 
справжності таких документів за допомогою ал-
горитму криптографічного гешування – підра-
хунку за допомогою цього алгоритму геш-
значення даних кожного з файлів з документ-
ною інформацією під час приймання-пере-
давання таких документів до архіву на постійне 
зберігання. За цим значенням із часом можна 
швидко визначити цілісність даних документа, 
що зберігається в архіві, тобто відповісти на пи-
тання: вносилися в нього з будь яких причин 
зміни чи ні? Геш-значення даних файла докуме-
нта разом із найменуванням файла цього доку-
мента зазначаються в акті приймання-переда-
вання документів в електронній формі на пос-
тійне зберігання до ЦДЕА України від відповід-
ного джерела комплектування34. 

Як і для всіх інших типів документів НАФ, 
для документів в електронній формі проводить-
ся перевіряння їх наявності та стану35. Наявність 
документів в електронній формі перевіряється 
за найменуваннями їх файлів, що зазначені в 
облікових документах, починаючи з акта прий-
мання-передавання документів в електронній 
формі на постійне зберігання до ЦДЕА України. 
Стан документів в електронній формі перевіря-
ється за допомогою зазначеного вище геш-
значення даних, що міститься в файлах цих до-
кументів. Якщо отримане геш-значення співпа-
дає із зазначеним в облікових документах, цілі-
сність даних підтверджена – стан документа за-
довільний. Зазначимо, що для документів в еле-
ктронній формі процес перевірки їх наявності та 
стану можна автоматизувати за зазначеним по-

рядком, на відміну від інших типів документів 
НАФ, неелектронних (нецифрових), що потре-
бує значного часу та є трудомістким у наслідок 
його виконання в ручному режимі. 

Крім того, для документів в електронній фо-
рмі процес перевірки наявності та стану набуває 
нового значення та виконується частіше, ніж 
для інших документів, наприклад переміщення 
документної інформації (документів НАФ) із 
одного сервера (сховища) до іншого (міграція 
документів). Отже, автоматизація перевірки на-
явності та стану документів в електронній фор-
мі стає потребою, а не можливістю. 

Для забезпечення постійного зберігання до-
кументів в електронній формі та надання доступу 
до їх інформації в архіві створено основний фонд, 
страховий фонд та фонд користування. Із появою 
додаткового окремого приміщення (територіаль-
ного розміщення) та матеріально-технічного за-
безпечення передбачається створення четверто-
го – віддаленого страхового фонду36. 

Основний фонд – це фонд, де зберігаються 
всі документи, що надійшли до ЦДЕА України. 
Архів забезпечує постійне зберігання докумен-
тів в основному фонді в такому форматі, в яко-
му вони були створені та прийняті. Слід зазна-
чити, якщо створення та підготовка до переда-
вання на архівне зберігання електронних доку-
ментів унормовані відповідними нормативно-
правовими актами України щодо єдиних форма-
тів, структур та змісту даних)37, то щодо інших 
документів в електронній формі (неуправлінсь-
ких), наприклад особового походження або веб-
сайтів, тут ЦДЕА України вимушений діяти за 
принципом: приймає, як створено. Для таких 
документів не існує норм щодо їх створення, 
форматів, структур і змісту даних та підготовки 
до передавання на архівне зберігання і з об’єк-
тивних причин не може існувати. Люди поза 
службовою діяльністю мають право використо-
вувати будь-які зручні для них технології для 
задоволення власних потреб. Якщо створена 
ними під час особистої діяльності документна 
інформація пройшла експертизу цінності та від-
носена до НАФ, архівісти приймають її в тій 
формі, в якій вона була створена. Разом із цим, 
таке різноманіття інформаційних технологій, за 
якими ведеться документування інформації поза 
межами службової діяльності фізичних та юри-
дичних осіб – потенційних джерел комплекту-
вання державних архівів, на нашу думку, про-
гнозовано стане певною проблемою, зокрема 
щодо забезпечення їх збереженості згодом. То-
му і була унормована робота з електронними 
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документами та їх підготовки до передавання на 
архівне зберігання з метою уніфікації та продо-
вжуються дії щодо її удосконалення. На сьогод-
ні, найбільш прийнятним способом уникнути 
проблем із неможливістю відтворення докумен-
тної інформації в наслідок морального старіння 
форматів даних, апаратного та програмного за-
безпечення є технологія застосування конверта-
ції38 – планове перетворення документної інфо-
рмації в інший формат даних. Конвертовані ко-
пії документів зберігаються разом з оригіналами 
в основному фонді. За необхідності вони мо-
жуть створюватися в архіві, або ж відразу бути 
передані фондоутворювачем, якщо вже були 
створені на підставі зміни форматів визначених 
Переліком форматів даних електронних доку-
ментів39. 

Вважаємо, що конвертацію слід застосовува-
ти і для інших неуправлінських документів в 
електронній формі 40 . Певні практичні кроки 
щодо здійснення такої конвертації з 2010 року 
здійснюються в ЦДЕА України щодо веб-сайтів, 
для яких одразу створюється їх HTML-копія 
зважаючи, що цей документ не повинен зміню-
ватися після його приймання на постійне збері-
гання. Це дозволить уникнути низки проблем 
при наданні доступу до їх інформації, а також 
підтримки роботи відповідних систем керування 
баз даних, систем керування контентом, які нині 
широко застосовуються в сайтобудуванні.  

Для забезпечення збереженості документів в 
електронній формі вони зберігаються в основ-
ному та страховому фонді за принципом: якої б 
складності не був документ, вся його інформа-
ція зберігається в одному файлі. Це не означає, 
що вся інформація повинна фіксуватися в одно-
му файлі. Таке і не можливо, наприклад, якщо 
це веб-сайт, який складається з множини файлів 
різного формату та має структуру тек різної 
вкладеності. Ідеться про формування з цих фай-
лів контейнера, в якому містяться всі інші фай-
ли, якщо оригінал не передається у формі одно-
го файла. Усі теки і файли стискаються в один 
файл. Це робиться для оптимізації автоматизації 
процесів приймання-передавання, обліку, міг-
рації, резервування даних, їх відновлення, пере-
вірки наявності та стану документів. Так в облі-
кових документах зазначається найменування 
одного файла і його геш-значення. 

Страховий фонд – це точна копія основного 
фонду, створена для відновлення документів в 
електронній формі у випадку їхнього часткового 
або повного знищення. Страховий фонд знахо-
диться у безпосередній близькості до основного 

фонду (в ЦДЕА України – в одній будівлі) та 
оновлюється з визначеною періодичністю, яка 
залежить від швидкості поповнення основного 
фонду. У ЦДЕА України створюються страхові 
копії документів в електронній формі, що роз-
міщуються на комп’ютері, який фізично відо-
кремлений від мережі Інтернет та інших інфор-
маційних автоматизованих та інформаційно-
телекомунікаційних систем ЦДЕА України, що 
функціонують у складі інформаційно-телеко-
мунікаційної системи архіву. Забезпеченню збе-
реженості, пошуку і доступу сприяє належний 
облік страхових копій, що здійснюється за зру-
чною для архівістів процедурою кодування іме-
ні файла. До цієї системи налаштовано автори-
зований (обмежений) доступ та порядок перене-
сених даних до системи, що визначено відпо-
відним наказом директора. Вважаємо, що така 
архітектура інформаційно-телекомунікаційної 
системи ЦДЕА України сприяє пришвидшенню 
побудови комплексної системи захисту інфор-
мації, зокрема дозволяє створити таку системи 
захисту у складі автоматизованої системи стра-
хового фонду, що відноситься до автоматизова-
них систем класу 1, за спрощеною процедурою41. 
Такі роботи вже розпочато в архіві. Подібні фо-
нди мають інші архіви, зокрема цифровий фонд 
аудіовізуальних документів створюється у 
Центральному державному кінофотофоноархіві 
України ім. Г. С. Пшеничного42. 

Дискусійним залишається питання щодо 
створення страхового фонду документів НАФ в 
електронній (цифровій) формі у зазначений спо-
сіб, крім електронних документів. Якщо дотри-
муватися вимог щодо створення страхового фо-
нду документів НАФ, що визначені в главі 12 
«Облік страхового фонду документів та фонду 
користування ними» Правил роботи архівних 
установ України43, то якої б складності не був 
документ, його страхова копія повинна створю-
ватися з плівковою основою. У випадку немож-
ливості дотримання цих вимог, державні архіви 
створюють електронні (цифрові) копії докумен-
тів НАФ і називають їх резервними. Це не супе-
речить нормативно-правовій базі у сфері архів-
ної справи, але, на нашу думку, не є відповід-
ним замінником за своєю сутністю та не сприяє 
вирішенню питання щодо чіткого розподілення 
відповідальності щодо функцій та завдань пра-
цівників структурних підрозділів обліку та збе-
реженості документів і інформаційних техноло-
гій та захисту інформації, порушено нами вище. 
Вважаємо, що процес створення резервних ко-
пій даних та їх відновлення відноситься до фун-
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кцій і завдань структурного підрозділу інфор-
маційних технологій та захисту інформації, що 
відповідає за надійне функціонування як інфор-
маційно-телекомунікаційної системи в цілому, 
так і окремих її складових, наприклад автомати-
зованих систем. Разом із тим, резервування та 
відновлення даних також відноситься до питань 
захисту інформації. Для забезпечення надійного 
функціонування кожної інформаційної автома-
тизованої системи поширеною є практика ство-
рення резервної копії всієї системи, що зберіга-
ється на відокремлених носіях інформації та їх 
оновлення з визначеною періодичністю, в зале-
жності від швидкості та обсягів оновлення да-
них у системі. У разі виникнення будь яких по-
заштатних ситуацій, у тому числі повного руй-
нування системи, наприклад у наслідок зовніш-
ньої атаки системи, це дозволить швидко відно-
вити її роботу станом на час створення остан-
ньої резервної копії системи. Слід наголосити, 
що створення резервних копій даних та їх від-
новлення із застосуванням засобів моніторингу 
за станом системи передбачають максимальну 
автоматизацію цих процесів, за налаштування 
та надійне функціонування яких, вочевидь, по-
винен відповідати спеціаліст з інформаційних 
технологій. Крім того, зважаючи на високий рі-
вень автоматизації роботи із резервними копія-
ми даних та їх великої кількості, зазвичай, на 
практиці здійснюється спрощений облік цих ко-
пій та знищення попередніх, що визначається 
відповідним регламентом роботи конкретної ав-
томатизованої системи. 

Щодо архівістів, то, як у випадку із страховим 
фондом із плівковими носіями, на них поклада-
ється відповідальність зберегти недоторканим 
страховий фонд, що зберігається в окремій інфо-
рмаційній автоматизованій системі, із своїми 
власними резервними копіями, який буде задія-
ний у крайньому випадку, коли автоматизована 
система основного фонду буде повністю зруйно-
вана, у тому числі з її резервними копіями. 

З першого погляду, страхові копії в елект-
ронній формі мають схоже призначення із резе-
рвними, але, зважаючи, що жодна страхова ко-
пія з плівковим носієм не може замінити оригі-
нал, а лише забезпечити можливість доступу до 
інформації втраченого або пошкодженого доку-
мента та надати уяву про його вигляд (стан) на 
час створення цієї копії, створення страхового 
фонду документів в електронній формі також в 
електронній формі, з урахуванням властивостей 
таких оригіналів, що розглянуті вище, набуває но-
вого значення. Фактично, інформаційний об’єкт, 

що створений у статусі страхової копії в елект-
ронній формі є примірником оригіналу. Якщо 
оригінал буде втрачено, наприклад із будь яких 
причин фізично знищено без можливості відно-
влення, або пошкоджено, без можливості відт-
ворення його інформації, така страхова копія 
дозволить повністю відновити оригінал. 

Отже, дотримуємося думки, що настав час 
доповнення Правил роботи архівних установ 
України, зокрема глави 12, особливостями ство-
рення й обліку страхового фонду документів в 
електронній (цифровій) формі та фонду корис-
тування ними: 

по-перше, зазначені вимоги містять норми, 
виконання яких неможливо забезпечити фізично, 
наприклад щодо фонодокументів. Важко уявити, 
як звук можна відзняти на плівку, тобто створи-
ти адекватне наочне відтворення. Те саме стосу-
ється звукових доріжок кінодокументів і ві-
деодокументів. Інакше, отримана по-кадрова 
копія не буде повністю відтворювати документ-
ну інформацію. Отже, справедливо буде пору-
шити питання щодо статусу такої копії, чи мож-
на її визначати страховою за своєю сутністю, а 
не формально – за нормативно-правовою базою 
України; 

по-друге, незрозуміло, як застосувати запро-
поновану технологію, один аркуш дорівнює од-
ному кадру, до таких складних інформаційних 
об’єктів, як база даних, веб-сайт. Що в цьому 
випадку буде дорівнювати одному кадру, якщо 
окрема веб-сторінка немає чітких фізичних роз-
мірів подібно управлінській документації або 
фотодокументів із паперовим носієм. Зазначимо, 
що у Правилах роботи архівних установ Украї-
ни не визначено, як створювати копії страхово-
го фонду великоформатних документів. Крім 
того, веб-сторінка може мати складну структуру, 
наприклад окремі графічні зображення відтво-
рюються у зменшеному розмірі та збільшуються 
за потребою в окремому вікні, вкладці. Тут слід 
також зауважити, що деякі інформаційні 
об’єкти, визначені п. 3.7 Правил роботи архів-
них установ України, що є складовою справи з 
власним номером аркушу, є тривимірними, на-
приклад печатки, і для повного уявлення про 
них за допомогою двомірної зйомки потребують 
створення низки кадрів, що зазначений норма-
тивно-правовий акт чітко не визначає;  

по-третє, як виконувати зйомку документів в 
електронній формі? Це знімок зображення, що 
відтворюється на екрані комп’ютерного при-
строю? Найбільш прийнятним рішенням може 
стати технологія захвату зображення на екрані 
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такого пристрою, що доступна, наприклад за 
допомогою клавіши PrintScreen поширеної на 
сьогодні комп’ютерної клавіатури, але і тут ви-
никає низка питань, на які не дає відповіді жо-
ден нормативно-правовий акт в України. На ек-
ранах із різною роздільною здатністю та розмі-
ром зображення буде різним: чим більше мож-
ливості монітору, тим більше інформації буде 
вміщувати зображення. Що слід обрізати після 
захвату зображення на екрані: інтерфейс опера-
ційної системи, браузера, системи керування ба-
зами даних, окремої програми, чи зберігати без 
обрізання? З якими параметрами та в якому фо-
рматі зберігати отримані цифрові копії? За яким 
порядком виводити ці зображення на плівку? 

Зазначене вище значно ускладнює виготов-
лення копій страхового фонду порівняно з до-
кументами з паперовою основою та дає право 
поставити питання щодо доцільності створення 
таких страхових копій для документів в елект-
ронній формі. 

Щодо управлінських електронних докумен-
тів, то тут, на сьогодні, логіка створення страхо-
вого фонду така: до кожного оригіналу елект-
ронного документа постійного та тривалого (по-
над 10 років) строків зберігання повинен ство-
рюватися його паперовий примірник, що визна-
чено у п. 4, І розділу Порядку роботи з елект-
ронними документами у діловодстві та їх підго-
товки до передавання на архівне зберігання44 . 
Тому, з урахуванням вище наведеного, можна 
створювати копії страхового фонду для таких 
документів з їх паперових примірників, але про-
стіше, із отриманням новим переваг, створюва-
ти такий фонд в електронній формі. 

Для доступу до відомостей про документи в 
електронній формі та їх інформації в ЦДЕА Ук-
раїни створено окремий фонд ‒ фонд користу-
вання. Фонд користування – це сукупність копій 
архівних документів (які зберігаються у відтво-
реному вигляді – формі придатній для надання 
доступу до них користувачів) призначених для 
користування замість оригіналів45. Вочевидь, що 
доцільно було створити цей фонд в електронній 
формі. Крім того, на відміну від основного та 
страхового фондів у фонді користування всі до-
кументи зберігаються в оригінальній формі, 
тобто розгорнутій, без застосування контейнерів 
для дотримання принципу відповідності одного 
документа одному файлу. Це надає перевагу 
щодо миттєвого доступу до інформації, без пот-
реби попереднього розгортання та налаштуван-
ня відтворення інформації. Особливого значен-
ня це набуває для інформаційних ресурсів. 

ЦДЕА України продовжує виступати з ініці-
ативою щодо створення централізованого фонду 
користування, що дозволить впровадити елект-
ронну архівну послугу з надання доступу до ін-
формації про всі документи НАФ, і за можливі-
стю до їх інформації, якщо здійснено їх оциф-
рування, за принципом «єдиного вікна». Роботи 
щодо створення такого фонду ведуться у межах 
науково-методичною роботи архіву за темою 
«Вимоги до структури та змісту бази даних до 
електронної пошукової системи «Архівні фонди 
України»»46. 

Ідеї централізованого зберігання документів 
НАФ на базі ЦДЕА України знайшли подаль-
ший розвиток у зазначеному на початку статті 
проекті Порядку приймання-передавання елект-
ронних документів НАФ на постійне зберіган-
ня47, який підготовлено Укрдержархівом за кон-
сультаційною участю працівників ЦДЕА Украї-
ни та передано на розгляд, затвердження та 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. Сутність Порядку зводиться до прий-
мання-передавання електронних документів до 
ЦДЕА України від усіх юридичних та фізичних 
осіб – джерел комплектування державних архіві 
України, але під контролем цих установ. Пере-
дані документи беруться на облік державними 
архівами для дотримання принципу їх похо-
дження (неподільності фондів), а зберігаються в 
окремому віддаленому сховищі цього архіву, 
що створено в ЦДЕА України. Для кожного 
державного архіву, що комплектується елект-
ронними документами створюється окреме схо-
вище. Працівники цих архівів мають авторизо-
ваний доступ до власних сховищ, а ЦДЕА Укра-
їни виконує технічні функції щодо забезпечення 
функціонування цих сховищ, захисту інформа-
ції, надання постійного доступу працівникам 
архіву, забезпечення відповідним уніфікованим 
програмним інтерфейсом для організації роботи 
з електронними документами тощо. Оформлю-
ється таке зберігання електронних документів 
двома актами приймання-передавання. Перший 
укладається між фондоутворювачем та держав-
ним архівом. Другий між державним архівом і 
ЦДЕА України. Особливістю Порядку слід вва-
жати можливість повернути державному архіву 
електронні документи із ЦДЕА України, якщо 
можливості цього архіву дозволять забезпечити 
зберігання цих документів самостійно. 

Наступним важливим кроком щодо практич-
ної реалізації зазначеного Порядку стане забез-
печення ЦДЕА України відповідним серверним, 
мережевим обладнанням і системним програм-
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ним забезпеченням, а також створення та впро-
вадження єдиної електронної архівної системи, 
що отримала назву ЕЛАРСИС. 
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В статье отражен опыт Центрального государственного электронного архива Украины по обес-

печению сохранности документов в электронной форме, которые являются неотъемлемой частью 
важной для общества информации. Характеризированы актуальные проблемы постоянного хране-
ния таких документов и использования информации, которая содержится в них. 

Ключевые слова: документ в электронной форме, обеспечения сохранности, электронный ин-
формационный ресурс, конвертация, Национальный архивный фонд, инициативное документиро-
вание, целостность. 

 
The article deals with the experience of the Central State Electronic Archive of Ukraine on the preser-

vation of records in electronic form, as they are an integral part of important public information. The ur-
gency of the problem of permanent preservation of such documents and the use of information, that they 
contain, are analyzed. 

Key words: documents in electronic form, preservation, electronic information resources, conversion, 
National Archival Holdings, initiative documenting, integrity. 
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Возняк Войцех 

 
ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ПОЛЬЩІ  

ЩОДО ЙОГО УЧАСТІ В МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  
«АРХІВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ» 

 
Перевод с польского языка 

Варшава, 14 декабря 2017 г. 

№ DA.0743.3.2017 
 
 
Господину 
Олександру Я. Гаранину 
Директору Украинского 
научно-исследовательского 
института архивного дела 
и делопроизводства 
 
 
Уважаемый Господин Директор, 

Хочу любезно поблагодарить Вас за приглашение на международную научно- 
практическую конференцию «Архивы в современном мире – вызовы и задачи», 
которая состоялась сроком в 7-8 декабря с.г. в Киеве и которая собрала столь большую 
аудиторию. 

Участие в этом мероприятии дало мне уникальную возможность лично познакомиться 
не только с коллегами из украинских архивов, но также со столицей Украины, ее 
богатыми традициями и культурой. Визит в Киев, и особенно украинское 
гостеприимство, надолго останутся в моей памяти. 

Будьте любезны передать слова благодарности всем лицам, задействованным 
в организацию конференции, и особенно Господину Юрию Ковтанюку, Директору 
Центрального государственного электронного архива Украины, соорганизатору этого 
удачного мероприятия. 

Я также надеюсь, что наша встреча в Киеве послужит толчком к развитию 
плодотворного сотрудничества между архивми наших стран. 

Еще раз благодаря Вас за приглашение, поздравляю с успешным проведением 
конференции и остаюсь 
 
 
 
С уважением 
 
 
Войцех Возняк 
 
Генеральный директор 
Государственных архивов Польши 
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РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЇ 
 
 
 

Лариса Андрієвська 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 
«АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ СТОРІЧЧЯ  

ТА ПЕРСПЕКТИВА МАЙБУТНЬОГО»,  
ПРИСВЯЧЕНИЙ 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ СТВОРЕННЯ  
ПЕРШОГО ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ  

СИСТЕМОЮ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 
 
 

Восени 2017 р. виповнюється 100 років від 
часу створення при Департаменті мистецтв Ге-
нерального секретарства справ освітніх УЦР ар-
хівно-бібліотечного відділу, що став першим 
державним органом управління архівною та бі-
бліотечною справою в Україні. З грудня 1917 р. 
по квітень 1918 р. відділ очолював відомий ук-
раїнський історик, джерелознавець О. С. Гру-
шевський. Головне завдання новоствореної ін-
ституції він вбачав у забезпеченні збереження 
національної історико-культурної, зокрема до-
кументальної, спадщини. Ця подія започаткува-
ла в Україні процес проведення архівної рефор-
ми та становлення системи державних архівних 
установ. Складна воєнно-політична обстановка, 
на жаль, не дозволила зреалізувати задумане. 
Однак, початок був покладений і сучасні укра-
їнські архівісти вшановують цю дату як важли-
ву віху своєї історії. 

На відзначення 100-річчя створення першого 
державного органу управління архівною спра-
вою Українським науково-дослідним інститу-
том архівної справи та документознавства за 
підтримки Держаної архівної служби та Спілки 
архівістів України було організовано засідання 
Круглого столу «Архівна справа в Україні: під-
сумки сторіччя та перспективи майбутнього». 
Співорганізаторами заходу виступили: Білору-
ський науково-дослідний інститут документоз-
навства та архівної справи, кафедра джерелоз-
навства Білоруського державного університету, 
кафедра архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. У підготовці 
Круглого столу взяли активну участь Централь-
ний державний кінофотофоноархів України 
ім. Г. С. Пшеничного, Центральний державний 
електронний архів України, Центральний дер-
жавний архів зарубіжної україніки. 

До роботи Круглого столу долучилися понад 
130 учасників та гостей: працівники Укрдерж-
архіву, співробітники державних архівних уста-
нов, керівники архівних відділів державних 
районних адміністрацій Київської області, нау-
ковці викладачі та студенти профільних кафедр 
київських вишів, представники громадськості.  

Модератором засідання виступив директор 
УНДІАСД О. Я. Гаранін. 

Відкрила засідання Голова Укрдержархіву 
Т. І. Баранова, яка привітала архівістів зі зна-
менною датою та відзначила важливість їх ро-
боти у справі збереження національної культур-
ної спадщини.  

До учасників Круглого столу у режимі 
скайп-конференції звернулися проректор Біло-
руського державного університету, завідувач 
кафедри джерелознавства історичного факуль-
тету С. М. Ходін; декан історичного факультету 
Білоруського державного університету 
О. Г. Кохановський; завідувач відділу археогра-
фії Білоруського науково-дослідного інституту 
документознавства та архівної справи 
В. С. Поздняков, а також працівники Державно-
го архіву Одеської області на чолі з т. в. о. дире-
ктора Л. Г. Білоусовою. 

До обговорення учасникам круглого столу 
було запропоновано три важливі теми: «Місце 
та статус архіву в державі», «Сучасні технології 
в архівах», «Архівіст майбутнього». 

З доповіддю «Розвиток української архівіс-
тики у 1918-му – на початку 1930-х років» ви-
ступила завідувач відділу архівознавства УН-
ДІАСД, кандидат історичних наук Л.Ф. При-
ходько. Доповідачка охарактеризувала перші 
кроки діяльності українських архівістів, спря-
мовані на пошуки моделі архівної реформи в 
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Україні, становлення та розбудову системи архів-
них установ у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. 

Про необхідність «демократизації», «децент-
ралізації» та «деідеологізації» архівної спадщи-
ни, що залишилися українським архівістам у 
спадок від радянських часів, говорив доктор іс-
торичних наук, професор кафедри архівознавст-
ва та спеціальних галузей історичної науки Ки-
ївського національного університету імені Тара-
са Шевченка Я. С. Калакура. Він також окрес-
лив низку важливих завдань, що стоять перед 
сучасними архівістами: комп’ютеризація архів-
ної справи, надання більшої самостійності архі-
вам, зміна стилю роботи в усіх сферах діяльнос-
ті, максимальне забезпечення доступу до інфо-
рмації архівних документів. Доповідач зазначив, 
що розв’язання цих завдань можливе лише за 
широкої підтримки держави, належного кадро-
вого та фінансового забезпечення архівних ус-

танов, створення, відповідної матеріально-техніч-
ної бази, і, що надзвичайно важливо, вміння дер-
жавних чиновників не лише слухати, а й чути 
громадськість. 

Директор Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України О. В. Бажан у 
своєму виступі зосередилась на проблемах ком-
плектування архівів документами громадських 
організацій, що постали перед працівниками ар-
хівів внаслідок недосконалості сучасного зако-
нодавства. Доповідачка також поділилась досві-
дом роботи з комплектування архіву сучасними 
документами політичних партій і громадських 
об’єднань, що становлять 29 фондів архіву та пі-
дняла проблему захисту архівних документів від 
фізичного знищення під час воєнних дій та полі-
тичних акцій, як це сталося з документами, що 
зберігалися у Будинку профспілок в Києві, що 
постраждав від пожежі у дні Революції Гідності. 

 

Під час спілкування із співорганізаторами заходу – коллегами із м. Мінськ (Республіка Білорусь)  
за допомогою сервісу Скайп-конференції. На звязку: проректор Білоруського державного 

університету – завідувач кафедри джерелознавства історичного факультету Білоруського державного 
університету С. М. Ходін; декан історичного факультету Білоруського державного університету 
О. Г. Кохановський; завідувач відділу археографії Білоруського науково-дослідного інституту 

документознавства та архівної справи В. С. Поздняков. 
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Тему забезпечення зберігання архівних до-
кументів продовжила К. М. Безгинська, дирек-
тор Державного архіву Луганської області, 
окресливши непросту ситуацію, у якій опини-
лись державні архіви Донецької та Луганської 
областей внаслідок ведення військових дій. Ви-
словила особливе занепокоєння долею докумен-
тів, що залишились на непідконтрольних Украї-
ні територіях, над яким нависла реальна загроза 
фізичного знищення. До подій серпня 2014 р. 
архівісти Луганська продовжували працювати і 
забезпечували збереження документів, однак, в 
ході серпневого наступу бойовики перекрили 
архівістам доступ до архівосховищ, пошкодили 
будівлю архіву, пошкодили та частково викрали 
документи. У вересні Державний архів Луган-
ської області переїхав до Сєверодонецька, де 
продовжує працювати основна частина колек-
тиву. Архів отримав приміщення для архівосхо-
вищ, продовжує роботу з комплектування фон-
дів документами установ, що функціонують на 
підконтрольних територіях області та частково 

в зоні бойових дій. Але доля архівних докумен-
тів, що перебувають в окупованому Луганську, 
залишається невизначеною. Схожа ситуація скла-
лася і в Донецьку. Питання врятування цієї час-
тини Національного архівного фонду потребує 
комплексного вирішення на державному рівні. 

Завідувач кафедри архівознавства та спеціа-
льних галузей історичної науки Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевчен-
ка доктор історичних наук, професор М. Г. Па-
лієнко зазначила у своєму виступі, що 100-річчя 
створення архівно-бібліотечного відділу Депар-
таменту мистецтв Генерального секретаріату 
освіти УНР, є святом усієї соборної України, 
оскільки саме архівісти УНР та їх наступники 
доби Української Держави гетьмана П. Скоро-
падського заклали перші цеглини у підмурівок 
системи державних архівних установ в Україні. 
Українські архівісти радянської доби, попри су-
ворий ідеологічний тиск, зробили чимало для 
становлення і розвитку архівної справи. В роки 
незалежної України архівна справа вийшла на 

 

Співробітниця Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України  
В. С. Ковтун, під час круглого столу декламує віршовані рядки «Архівного хоралу»,  

що були написані колишнім керівником українських архівістів Б. В. Іваненком. 
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новий етап свого розвитку. Розроблено сучасну 
нормативно-правову базу, що забезпечує функ-
ціонування архівів, проведено розсекречення 
архівних документів, значно розширено доступ 
до архівної документної інформації, виявлено та 
опубліковано значний масив архівних докумен-
тів, що висвітлюють реальні події вітчизняної 
історії. Архівісти нової доби роблять величезну 
роботу з поширення інформації архівних доку-
ментів і є не лише хранителями історичної 
пам’яті, а й її активними співтворцями. 

Директор ЦДЕА України, кандидат історич-
них наук Ю. С. Ковтанюк розповів про діяль-
ність електронного архіву, який нещодавно від-
значив 10-річчя від дня створення. За цей період 
визначено напрями розвитку електронного до-
кументознавства, підготовлено низку норматив-
но-правових актів, що унормовують технічний 
бік передавання на архівне зберігання елект-
ронних документів, адаптовано напрацювання 
сучасної архівної практики до роботи з елект-

ронними документами, визначено зміст понять 
інформаційний об’єкт, електронний документ, 
документ в електронній формі тощо, розроблено 
методику архівних процесів щодо електронних 
документів. Серед головних перспективних за-
вдань як електронного документознавства в ці-
лому, так і роботи архіву, зокрема, є забезпе-
чення інформатизації архівної справи з ураху-
ванням уже існуючих напрацювань архівної 
практики, забезпечення основних видів архів-
них робіт сучасними ІТ-технологіями, ство-
рення потужної бази даних щодо інформації ар-
хівних документів та забезпечення широкого 
доступу користувачів до архівної документної 
інформації через Інтернет-мережу. 

Про надбання українських архівістів та про-
блеми в роботі з аудіовізуальними документами 
йшлося у виступі заступника директора Центра-
льного державного кінофотофоноархіву Украї-
ни ім. Г. С. Пшеничного кандидата історичних 
наук Т. О. Ємельянової. Доповідач відзначила 

 

Учасники та гості Круглого столу «Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя  
та перспектива майбутнього», присвяченого 100-річчю від дня створення  

першого державного органу управління системою архівних установ України. 
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стрімке зростання останнім часом у загальному 
масиві АВД частки цифрових документів, інфо-
рмація яких швидко втрачається, що вимагає 
проведення приймання цих документів на архі-
вне зберігання у дуже стислі терміни, та розпо-
віла про сучасні підходи архівістів до процесів 
відбору, експертизи і опрацювання таких доку-
ментів. Зазначила, що надходження до архівос-
ховищ великої кількості цифрових документів 
вимагає також розширення об’ємів електронної 
пам’яті, що у свою чергу, потребує значних ко-
штів. Крім того, для роботи з новими видами 
носіїв архівної документної інформації праців-
никам архівів необхідно оволодіти новими 
знаннями та навичками, основи яких майбутній 
архівіст має засвоїти ще в процесі навчання, що 
ставить нові завдання перед профільними нав-
чальними закладами. 

Досвідом підготовки майбутніх архівістів у 
тісній співпраці Державного архіву Черкаської 
області та профільної кафедри Черкаського на-

ціонального університету ім. Богдана Хмельни-
цького поділилась директор держархіву, канди-
дат історичних наук Т.А. Клименко. Вона роз-
повіла про активну участь працівників архіву у 
навчальному процесі, розробленні програм 
профільних предметів для майбутніх архівістів, 
підготовці практичних занять з вивчення основ-
них видів архівних робіт та організації діловод-
ства. Висловила занепокоєння з приводу вилу-
чення із сучасного стандарту спеціальності по-
няття «архівознавство» і звуження його до рівня 
«архівної справи». 

У виступі директора Центрального держав-
ного архіву-музею літератури і мистецтва Укра-
їни О. В. Чижової йшлося про нагальні пробле-
ми, що стоять перед сучасними архівістами: не-
обхідність створення на державному рівні про-
грами збереження архівних документів, програ-
ми публікації архівних документів тощо. Допо-
відач розповіла про просвітницькі проекти, за-
початковані архівом-музеєм в рамках поширен-

 

Під час роботи круглого столу було підписано Угоду про співпрацю між Українським науково-
дослідним інститутом архівної справи та документознавства та Навчально-науковим  

Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету. 
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ня інформації архівних документів. Однак, най-
більше О. В. Чижова переймалася проблемою 
виселення архіву з приміщення, яке ЦДАМЛМ 
України займає уже понад 50 років. Керівницт-
во Національного заповідника «Софія Київська», 
на території якого знаходиться приміщення ар-
хіву, спільно з Міністерством культури України 
відмовились продовжити договір оренди і уль-
тимативно виставили вимогу негайного звіль-
нення приміщення. Безцінні архівні документи 
та музейні предмети, що зберігаються в архів, 
практично залишаються без даху над головою. 
Запропоновані архіву-музею інші будівлі, коли-
шні напівзруйновані виробничі приміщення, є 
непридатними для зберігання документів НАФ 
та музейних предметів. О. В. Чижова звернулась 
до учасників засідання з проханням підтримати 
ЦДАМЛМ у боротьбі за збереження своїх фондів. 

Насамкінець, голова Спілки архівістів Украї-
ни, професор кафедри архівознавства та спеціа-
льних галузей історичної науки Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевчен-
ка, професор, доктор історичних наук М. Г. Щер-
бак підбив підсумки роботи Круглого столу і 

наголосив, що розв’язання тих важливих для 
розвитку архівної справи проблем, про які 
йшлося у виступах учасників заходу, можливе 
лише за широкої держаної підтримки, зокрема, 
підвищення статусу та удосконалення діяльнос-
ті державного органу, який здійснює керівницт-
во архівною сферою. 

Учасниками засідання була одностайно схва-
лена резолюція, що визначає важливі завдання, 
які стоять перед архівістами у найближчій пер-
спективі: 

1. Започаткувати щорічне проведення круг-
лого столу з актуальних питань архівної справи. 

2. Сформувати цілісне нормативно-правове 
поле щодо регламентації процесів розвитку архів-
ної справи та діловодства, разом з гармонізацією 
та поступовим впровадженням європейських та 
міжнародних норм і стандартів у цій сфері.  

3. Сформувати концепцію розвитку архівної 
справи на середньострокову перспективу та 
представити її до широкого громадського обго-
ворення.  

4. Сприяти розбудові сучасної архівної сис-
теми, що функціонує та розвивається на основі 

 

Фінальне фото учасників Круглого столу «Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя  
та перспектива майбутнього», присвяченого 100-річчю від дня створення першого  

державного органу управління системою архівних установ України. 
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демократичної організаційно-правової, техніч-
ної та технологічної ідеології.  

5. Вжити всіх заходів для вирішення питання 
розміщення Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва України. Не допу-
стити знищення документів та музейних пред-
метів через виселення архіву із будівлі Націона-
льного заповідника «Софія Київська».  

6. Продовжити реалізацію проектів щодо но-
рмативного закріплення ролі електронного до-
кумента та сучасних технологій обміну інфор-
мацією. Також сприяти розвитку принципово 
нових напрямів діяльності архівів, пов’язаних з 
постійним зберіганням архівних електронних 
документів та користуванням ними.  

7. Посилити співпрацю архівів із вищими на-
вчальними закладами, що здійснюють підготов-
ку кадрів архівістів. Залучати архівістів до ак-
тивної участі в експертизі якості змісту архівної 
освіти, у підготовці підручників та навчальних 
посібників, у т.ч. електронних.  

8. Ініціювати процес надання центральному 
органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері архівної справи, діловодства та 
створення і функціонування державної системи 
страхового фонду документації, спеціального 
статусу з прямим підпорядкуванням безпосере-
дньо Кабінету Міністрів України.  

9. Ініціювати процес підготовки національ-
ного підручника з архівознавства для студентів 
вищих навчальних закладів з урахуванням зако-
нодавчих змін та сучасного технологічного роз-
витку суспільства.  

10. Доручити організаторам Круглого столу 
оприлюднити матеріали виступів його учасників. 

Фоном засідання слугувала постійна демонс-
трація світлин, кінокадрів та фрагментів кінофі-
льмів, які ілюстрували історію становлення та 
розвитку архівної справи в Україні, і були лю-

б’язно надані працівниками ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного з фондів архіву. 

Під час засідання було підписано Угоду про 
співпрацю між УНДІАСД та Навчально-науко-
вим Гуманітарним інститутом Національного 
авіаційного університету, яку від імені універ-
ситету на підпис директору УНДІАСД О. Я. Га-
раніну офіційно передала завідувач кафедри іс-
торії та документознавства НАУ І. І. Тюрменко. 

Наприкінці засідання були вручені подяки 
УНДІАСД працівникам архівної галузі, що ве-
дуть наукову роботу та тісно співпрацюють з 
інститутом: директору Центрального державно-
го архіву-музею літератури і мистецтва України 
О. В. Чижовій, директору департаменту діло-
водства, формування, зберігання та обліку до-
кументів Національного архівного фонду та на-
уково-методологічного забезпечення Державної 
архівної служби України С. В. Сельченковій, 
начальнику Управління міжнародного співробі-
тництва та документального забезпечення Укр-
держархіву Ю. А. Прилепішевій, директору Цен-
трального державного архіву зарубіжної украї-
ніки І. М. Мазі, директору Центрального держа-
вного електронного архіву України Ю. С. Ков-
танюку, заступнику директора Центрального дер-
жавного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пше-
ничного Т. О. Ємельяновій, директору Центра-
льного державного архіву вищих органів влади 
та управління України Н. В. Маковській.  

Робота Круглого столу засвідчила необхід-
ність регулярного проведення подібних зустрі-
чей для обговорення актуальних питань розвит-
ку архівної справи та діловодства, архівознавчої 
науки, підготовки кадрів кваліфікованих архів-
них працівників та колективного пошуку шляхів 
їх вирішення. 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
У ГАЛУЗІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА АРХІВОЗНАВСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ», 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 25-РІЧЧЮ СТВОРЕННЯ БІЛОРУСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 

ІНСТИТУТУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ 
(13 грудня 2016 р., м. Мінськ) 

 
 

З метою реалізації основних положень Угоди 
про співробітництво між Українським науково-
дослідним інститутом архівної справи та доку-
ментознавства (УНДІАСД) і Білоруським нау-
ково-дослідним інститутом документознавства 
та архівної справи (БілНДІДАС) директор УН-
ДІАСД О. Я. Гаранін та завідувач відділу доку-
ментознавства УНДІАСД В. Ф. Бойко 13 грудня 
2016 р. взяли участь у проведенні урочистих 
зборів та круглого столу «Пріоритетні напрями 
наукових досліджень у галузі документознавст-
ва та архівознавства на сучасному етапі», прис-
вячених 25-річчю створення БілНДІДАС. 

Засідання проходило у конференц-залі Наці-
онального історичного архіву Білорусі. Відкрив 
засідання директор Департаменту з архівів та 

діловодства Міністерства юстиції Республіки 
Білорусь В. І. Адамушко. Звернувшись із віта-
льним словом до учасників, він охарактеризував 
нагальні проблеми, що стоять перед державни-
ми архівними установами, службами докумен-
таційного забезпечення і архівами державних 
органів, інших установ, та наголосив на необ-
хідності їх наукового опрацювання. 

З вітальним словом до учасників круглого 
столу звернувся проректор із навчальної роботи 
Білоруського державного університету С. М. Хо-дін, 
який у своєму виступі акцентував увагу на спів-
робітництво науки і освіти, актуальних питан-
нях підготовки професійних кадрів архівістів та 
документознавців. 

 

 

Вітальне слово директора Департаменту з архівів та діловодства  
Міністерства юстиції Республіки Білорусь В. І. Адамушка 

© Віта Бойко, 2017 
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Директор БілНДІДАС А. Є. Рибаков привітав 
учасників круглого столу та виступив із допо-
віддю, в якій окреслив основні напрями науко-

вих досліджень БілНДІДАС за останні п’ять ро-
ків, умови здійснення наукової діяльності та ро-
зповів про наявні проблеми. 

 

Вітальне слово проректора із навчальної роботи Білоруського державного університету С. М. Ходіна 

 

Виступ директора Білоруського науково-дослідного інституту документознавства  
та архівної справи А. Є. Рибакова 
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Видання БілНДІДАС за останні п’ять років 
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У роботі круглого столу взяли участь дирек-
тор Національного історичного архіву Білорусі 
Д. В. Яцевич, директор Національного архіву 
Республіки Білорусь В.Й. Кураш, директор На-
ціонального історичного архіву Білорусі в 
м. Гродно Т. Ю. Афанасьева, директор Білору-
ського державного архіву кінофотофонодоку-
ментів В.В. Баландін, директор Білоруського 
державного архіву науково-технічної докумен-
тації О.М. Запартико, директор Білоруського 
державного архіву-музею літератури і мистецтв 
А. В. Запартико, директор Білоруського науко-
во-дослідного центру електронної документації 
В.Л. Носевич, директор Центральної лабораторії 
мікрофільмування і реставрації документів 
НАФ В. Л. Клюйко, директор Державного архі-
ву Мінської області Ю. С. Ромашко та інші. 

Під час круглого столу відбулася виставка-
презентація наукових та методичних видань  
БілНДІДАС за 2012–2016 рр. Заступник дирек-

тора з науки БілНДІДАС С. В. Жумарь, завіду-
вач відділу документознавства О. В. Шумська, 
завідувач відділу археографії В.С. Поздняков 
ознайомили учасників круглого столу з новими 
опублікованими розробками інституту, супро-
воджуючи їх науковими коментарями. 

Після закінчення засідання учасники кругло-
го столу привітали колектив БілНДІДАС із зна-
менною датою, вручили нагороди, пам’ятні по-
дарунки та сувеніри. 

На наступний день роботи круглого столу 
представники української делегації відвідали 
Департамент з архівів та діловодства Міністерс-
тва юстиції Республіки Білорусь, Білоруський 
державний університет та Національну бібліо-
теку Білорусі, де ознайомилися із основними 
напрямами їх діяльності, зокрема у галузі архі-
вознавства та документознавства. 

 
 

 
 

 

Привітання від директорів архівних установ Білорусі 
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Сергій Зворський 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ  

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА 
 

Рец. на кн.: Ковальчук Г. І.  Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) /  
наук. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України  

ім. В. І. Вернадського. Київ : Академперіодика, 2015. 688 с.) 
 
 
За роки незалежності у численних публікаціях, 

присвячених історії української науки і культури, 
завжди особливий наголос робиться на коротко-
му періоді, що тривав заледве 9–10 років – від 
початку 1920-х до початку 1930-х рр. В історіог-
рафії цей період справедливо отримав назви 
«золотої доби української науки, освіти, культу-
ри», «національно-культурного піднесення», 
«Українського Ренесансу». Завдяки всеохоп-
люючій політиці українізації, увазі держави до 
освітніх, національно-культурних потреб, за-
провадженню та підтримці української мови у 
всіх сферах і відбувся феномен блискучих нас-
лідків реалізації глибинного потенціалу укра-
їнства – в науці, літературі, мистецтві, культурі 
тощо. 

Проте цей яскравий злет було безжалісно пе-
рервано на початку 1930-х рр., коли на зміну 
українізації (яка, утім, давала можливості і для 
розквіту численних національних меншин на 
теренах УСРР – поляків, греків, євреїв, німців, 
росіян, болгар, що дістали можливість здобува-
ти освіту рідної мовою, мати власну пресу, ви-
давництва, театри, бібліотеки) прийшла зовсім 
інша, нещадна державна політика, що ставила 
на меті перетворити багатонаціональне насе-
лення на зросійщений «радянський народ», на 
манкуртів, позбавлених глибинних духовних 
джерел і історичної пам’яті. Досить швидко на-
укові й культурні здобутки 1920-х рр. стали під-
даватись остракізму, штучному забуттю, багато 
українських за духом інституцій ліквідовано, а 
кращих їх представників піддано безжалісним ре-
пресіям, що стали предтечею сумнозвісного ста-
лінського терору 1937–1938 рр., але вже у всесою-
зному масштабі. 

Одним з найбільш яскравих і неповторних 
проявів української науки у 1920-ті рр. була ді-
яльність Українського наукового (або науково-
дослідчого) інституту книгознавства (УНІК, 
УНДІК), що знаходився у Києві. Попри корот-
кий час, відведений долею інституту, він встиг 
здійснити чимало корисних справ, спрямованих 

на розвиток науки про книгу, читачезнавства, 
бібліотечної справи, піднесення культурного 
рівня українського громадянства. Заснований 
у 1922 р., УНІК припинив існування у 1936 р. 
Утім, фактично він перестав діяти у 1931 р., ко-
ли відбувся його розгром; у наступні роки, вже 
без своїх найкращих працівників, це вже була 
ледь животіюча, жалюгідна тінь колишньої по-
тужної наукової інституції. 

Згодом тривалий час, аж до кінця 1980-х 
років, діяльність УНІК, його здобутки умисно 
замовчувались, як і численних українських 
«Просвіт», інших осередків українства. Про ін-
ститут не згадувалось у навчальних курсах для 
вишів гуманітарного профілю, практично не зу-
стрічалося відомостей у науковій літературі, 
а якщо й траплялись, то майже завжди з тавром 
«буржуазно-націоналістичної» установи. Пока-
зово, що знищивши УНІК, радянська влада ні-
чого не створила взамін, тому й не дивно, що 
кілька десятиліть книгознавчі дослідження в 
УРСР мали спорадичний характер, до кінця 
1950-х рр. не з’явилося жодної вагомої праці з 
книгознавства чи історії книги, наукових шкіл в 
цій царині не існувало. Проте, як не намагалася 
влада викорінити пам’ять про інститут, до кінця 
здійснити цього їй не вдавалась: занадто поміт-
ний слід залишив УНІК і інформація про нього 
циркулювала серед досить вузького кола фахів-
ців – архівістів, музейних працівників, книгоз-
навців, бібліотекарів.  

Фактично першою людиною в Україні, яка 
прорвала греблю замовчування про УНІК свої-
ми публікаціями ще наприкінці 1980-х рр. у 
єдиному на той час профільному українському 
продовжуваному виданні «Бібліотекознавство 
та бібліографія» (виходив у Харкові) та в «Укра-
їнській літературній енциклопедії», стала Гали-
на Іванівна Ковальчук, нині відомий книгозна-
вець, доктор історичних наук, професор, дирек-
тор Інституту книгознавства Національної біб-
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ліотеки України імені В. І. Вернадського 
(НБУВ). Її кандидатська дисертація «Історія ро-
звитку книгознавства в УРСР в 20–30 рр.», за-
хищена у 1992 р. в Інституті історії України, 
майже повністю базувалась на документах архіву 
УНІК, що відклався як ф. 47 Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського (ІР НБУВ). Хоча дисертація готува-
лась ще у радянські часи, проте, як згадує сама 
дисертантка, вона отримувала моральну підтри-
мку з боку багатьох авторитетних науковців. 

Майже через чверть століття по тому 
Г. Ковальчук знову повернулась до теми висвіт-
лення історії та наукової діяльності УНІК, під-
готувавши і видавши у 2015 р. ґрунтовну моно-
графію про інститут. У передмові до видання 
авторка наголошує, що рушійним мотивом до 
повернення до, здавалося б, перегорнутої сторі-
нки в її науковій праці стало усвідомлення того, 
що час спливає, суспільство потребує книги з 
розгорнутим викладом історії УНІК, а на її на-
писання досі ніхто не зголосився, нових дослі-
джень його діяльності так і не здійснено. Довго-
літнє відчуття відповідальності за донесення до 
професійної спільноти наукових здобутків спів-
робітників УНІК, більшість з яких залишаються 
не оціненими належною мірою, та й, власне, бі-
ографій, життєвих доль українських науковців, 
нещадно перемелених жорнами тоталітарної си-
стеми й спонукали Г. Ковальчук до написання 
монографії, яка вже стала помітним явищем в 
історіографії українського книжкового руху зо-
сібна та української культури загалом. 

З позицій джерелознавства монографію 
Г. Ковальчук можна оцінювати як взірець мак-
симально вичерпного використання інформа-
ційного потенціалу вже згадуваного ф. 47 
ІР НБУВ, що містить нині 340 одиниць збері-
гання. Документи архіву УНІК надійшли до бі-
бліотеки в неупорядкованому вигляді, ймовірно, 
у 1937 р., вже після остаточної ліквідації  інсти-
туту; огляд архіву*, а перед тим його упорядку-
вання й описування здійснено лише у 1970–
1971 рр. Ф. Брусиловською. Порівняно пізнє 
опрацювання фонду свідчить про те, що понад 
30 років від моменту отримання бібліотекою, 
він фактично був недоступний для дослідників. 
Власне, історію цього архіву автор монографії 

 
*  Брусиловська Ф. А. Огляд архіву Українського 

науково-дослідного інституту книгознавства 
(УНІК) // Фонди відділу рукописів Центральної нау-
кової бібліотеки АН УРСР : зб. наук. праць. Київ : 
Наук. думка, 1982. С. 56–69. 

простежує у розділі «Джерела дослідження», за-
значаючи, що попри те, що у деяких справах пі-
дшито десятки, а інколи й сотні різних докумен-
тів, архів явно не є повним і він, ймовірно, «чи-
стився» з ідеологічних причин ще в 1930-ті роки. 
Іншими джерелами стали відповідні публікації з 
часопису «Бібліологічні вісті», що видавався ін-
ститутом у 1923–1930 рр., опубліковані УНІК 
праці, архів видатного вченого С. Маслова, що 
також відклався в ІР НБУВ (ф. 33), деякі доку-
менти, що проливають світло на діяльність 
УНІК, які зберігаються в ЦДАВО України 
(ф. 166 «Наркомат освіти УРСР») та ін. 

Структурно монографія складається з кіль-
кох тематичних частин, побудованих досить 
нешаблонно, а відтак розкриття їх елементів за-
слуговує на окрему увагу, як позитивний прик-
лад продуманого підходу до розкриття багатоа-
спектної теми, пов’язаної з висвітленням діяль-
ності наукової установи.  Вступна частина міс-
тить  три розділи. У «Передмові» автор розпові-
дає, з чого, власне, розпочинався її шлях у науці, 
яким чином визрівала тема кандидатської дисе-
ртації про інститут, як опрацьовувався ф. 47 
ІР НБУВ, що стало спонукальним чинником до 
написання книги про УНІК. У розділі «Перед-
історія: книгознавчі реалії Києва до появи 
УНІК» переконливо обґрунтовується, що почат-
ки українського книгознавства, УНІК виникли 
не на порожньому місці; їх предтечами були і 
Бібліотечно-архівний відділ при Міністерстві 
народної освіти Центральної ради УНР, очолю-
ваний О. Грушевським, а з середини весни 
1918 р. В. Модзалевським, і журнал «Книгарь», 
що виходив з вересня 1917 р. до березня 1920 р., 
і створена за Гетьманату П. Скоропадського 
улітку 1918 р. Національна бібліотека Українсь-
кої Держави (нині НБУВ, який, до речі, 2018 р. 
відзначила своє сторіччя), і Головна книжна па-
лата (ГКП) у Києві, що надалі зазнала низки ре-
організацій і перейменувань; саме на їх підмур-
ку та за активної участі Ю. Меженка, що спів-
працював з усіма зазначеними інституціями, й 
було створено УНІК. Діяльність кожної з назва-
них інституцій розкрито досить детально, із за-
лученням значної кількості фактографічних 
відомостей. Зміст розділу «Джерела досліджен-
ня» нами вже охарактеризовано у попередньому 
абзаці. 

Наступна частина монографії – «Історія 
УНІК», яку автор обґрунтовано поділила на два 
періоди – 1920-ті роки, коли інститут невпинно 
розвивався і розширював масштаби своєї бага-
тобічної діяльності, та 1930-ті роки, коли уста-
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нова внаслідок брутального і некомпетентного 
втручання позанаукових сил досить швидко 
припинила своє існування. 

Торкаючись діяльності УНІК у 1920-х рр., 
автор детально розкриває всі її аспекти, почи-
наючи з історії створення та розвитку УНІК, 
змісту статутних «Положень» та закінчуючи ви-
світленням   основних напрямів діяльності, змін 
у структурі інституту, підготовки кадрів, участі 
у конференціях і нарадах, виставках тощо. Осо-
бливе зацікавлення викликають такі аспекти ді-
яльності УНІК як спроби створити Музей книги, 
наукові контакти з Ленінградським інститутом 
книгознавства, співпраця з видатними книгоз-
навцями в еміграції Л. Биковським та 
С. Сірополком, розмежування функцій зі Всена-
родною бібліотекою України (нині НБУВ) та 
Українською книжковою палатою (нині Держа-
вна наукова установа «Книжкова палата Украї-
ни імені Івана Федорова»), розвиток документо-
знавчих ідей Міжнародного бібліографічного 
інституту, функціонування у складі інституції 
бібліотеки книгознавчої літератури і архіву ук-
раїнського друку, фінансування тощо. Окремо, з 
опертям на архівні документи уперше детально 
описано перипетії розгрому УНІК та українсь-
кого книгознавства у 1931 р. 

Взагалі слово «уперше» з повним правом 
можна віднести до всього тексту монографії. 
Найбільшою мірою це визначення стосується 
наступної частини книги – «Науковий доробок 
УНІК». Він розглядається відповідно до струк-
тури інституту, тобто за його секціями і комісі-
ями – історії книги, мистецтва книги і техніки, 
бібліографічної, соціології книги, включаючи й 
Кабінет вивчання (за тогочасною термінологією) 
книги й читача. На персоніфікованому рівні до-
сліджено внесок УНІК у створення Українсько-
го бібліографічного репертуару, у розвиток кни-
гознавства, бібліотекознавства, бібліографоз-
навства. Розкрито і доробок співробітників 
УНІК у царині документознавства. До речі, на-
працювання УНІК у цьому напрямі, перервані 
розгромом інституту у 1931 р., є серйозним 
контраргументом стосовно тверджень, що укра-
їнське документознавство зародилося лише у 
1990-ті рр., зі студіями С. Кулешова. 

Так само ґрунтовно досліджено й видавничу 
діяльність УНІК та практику видавання журна-
лу «Бібліологічні вісті», який у 1920-ті рр. був 
добре відомим не лише в Україні, а у РРФСР та 
за кордоном, адже це був єдиний у 1920-х рр. у 
СРСР фаховий науковий часопис практично з 
усіх галузей книгознавства, частково і з бібліо-

текознавства, який вже давно став бібліографіч-
ною рідкістю.  Багато статей, надрукованих у 
цьому журналу, зберегли свою наукову цінність 
і дотепер. 

Діяльність будь-якої установи – це люди, які 
з нею пов’язані, прямо чи опосередковано. Ав-
тор монографії майже третину її обсягу приді-
лила персоналістиці українського книгознавства, 
висвітленню конкретизованого внеску великої 
кількості фахівців у здобутки УНІК, звісно, з 
викладом їх біографій, аналізом тематики вико-
нуваних ними у стінах інституту досліджень, 
переліком основних праць за час роботи в УНІК 
та публікацій про них, у т. ч. сучасних. А таких 
фахівців, добре відомих книгознавцям і бібліо-
течним працівникам, було багато – Дмитро Ба-
лика, Василь Іванушкін, Варфоломій Ігнатієнко, 
Яків Керекез, Семен Комський, Сергій Маслов, 
Юрій Меженко, Ярослав Стешенко, Віра Шпі-
левич та багато інших. Поряд з цими іменами 
автор наводить відомості і про інших, менш ві-
домих працівників УНІК, включаючи й техніч-
ний персонал та тих, хто працював в інституті 
нетривалий час. Таким чином, маємо практично 
вичерпні відомості про кадровий склад УНІК за 
весь час його існування. 

Завершальний розділ монографії, під назвою 
«Мартиролог вітчизняного книгознавства»  при-
свячений аналізу матеріалів зі архівно-слідчих 
справ (вони зберігаються в ЦДАГО України та 
Галузевому державному архіві Служби безпеки 
України), що велися на рубежі 1920–1930-х рр. 
проти багатьох співробітників та членів комісій 
УНІК. Ці матеріали переконливо свідчать, що 
жодний зі співробітників УНІК не був звинува-
чений у, так би мовити, «книгознавчих злочи-
нах», їм всім висувалися суто політичні обвину-
вачення в антидержавній, контрреволюційній ді-
яльності. Водночас, як зазначає Г. Ковальчук, «ті 
крихти біографічного, наукового, фактографіч-
ного характеру, що є в архівно-слідчих справах, 
допомагають інколи, як з мозаїки, скласти більш-
менш достовірний портрет вченого, ознайоми-
тись з його творчою манерою висловлювати вла-
сні думки, судження, і крім того, доповнюють 
фактичні відомості про цих людей».  

Ці матеріали, викладені за хронологією аре-
штів працівників УНІК та членів комісій УНІК, 
відтворюють трагедію тогочасної еліти україн-
ської інтелігенції, осіб, плідна книгознавча пра-
ця яких була перервана на злеті. Сила репресій, 
що застосовувалась до них, була різною за сту-
пенем жорстокості: когось стратили, когось на 
тривалий час ув’язнили, вислали у виправно-
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трудові табори, на поселення у Сибір чи Казах-
стан, когось позбавили можливості займатись 
улюбленою справою, хтось був вимушений виї-
хати з України, як, наприклад, Ю. Меженко і 
Д. Балика. По різному, здебільшого жахливо, 
склалася доля тих, хто вцілів у жорнах репресій, 
але лише одиниці з них, вже у повоєнний час 
зуміли залишитись у науці та викладацькій дія-
льності. Загальний висновок автора звучить як 
вирок тоталітарній системі – «знищені були не 
поодинокі представники книгознавчої галузі, і 
не просто ліквідована установа, – була знищена 
загалом така наука як книгознавство, що в 1920-
х роках пережила процес становлення і створи-
ла власну книгознавчу школу, яку знали і пова-
жали у світі». 

Для повноцінного засвоєння інформації у 
будь-якому монографічному виданні великого 
обсягу важливим є наявність розгорнутого нау-
ково-допоміжного апарату, адже досить часто 
НДА  обмежується лише іменним покажчиком. 
Зрозуміло, що такий покажчик є і в монографії 
Г. Ковальчук, проте й тут автор пішла нешаб-
лонним шляхом, подавши також ще два покаж-
чика – видань УНІК у хронологічному порядку 
та алфавітний покажчик змісту «Бібліологічних 
вістей», які уможливлюють поглиблений підхід 
до вивчення окремих напрямів діяльності інсти-
туту в цілому та його конкретних співробітників 
зокрема. Цій меті слугує й список джерел і літе-
ратури про УНІК. Заключним елементом НДА 
став «Список скорочень». 
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Підсумовуючи розгляд монографії «Україн-
ський науковий інститут книгознавства (1922–
1936)», зазначимо, що вітчизняна гуманітарис-
тика збагатилась ще однією  цінною працею. 
Нарешті  наукова спільнота України отримала 
ґрунтовне видання про інституцію, яка є гордіс-
тю нашої книжкової культури і гідно репрезен-
тувала здобутки українського книгознавства у 
загальноєвропейському масштабі. Монографію 
можна розглядати і як данину пам’яті і вдячнос-
ті порівняно невеликій чисельно, але дуже тала-
новитій плеяді науковців, в якій гармонійно пе-
реплелися як досвід представників старої кла-
сичної академічної науки, так і молодечий запал  
тих, хто лише починав свій шлях у книгознавст-
ві. Монографія – це і своєрідний меморіальний 
звід відомостей про осіб, що назавжди залиши-
лись у нашій пам’яті як частка представників 
національної інтелігенції, тих, хто увійшов в іс-
торію України як «розстріляне Відродження». 

Монографія, поза сумнівом, займе належне міс-
це у джерельній базі дослідження української 
книжкової культури і науки, як важливе допов-
нення до навчальних посібників для студентів 
закладів вищої освіти. Багато корисного знай-
дуть для себе на сторінках видання й ті, хто ці-
кавиться історією української науки у міжвоєн-
ний період.  

Не можна не оминути увагою і прекрасне 
оформлення видання. Воно видрукуване зі сма-
ком, на якісному папері, вміщено велику кіль-
кість фотодокументів різного характеру, багато 
з яких опубліковані уперше.  

Сподіваємося, що тема, блискуче розкрита 
Г. Ковальчук, знайде гідне продовження і в на-
ступних виданнях, зокрема персоналістичного 
характеру про осіб, чия діяльність була 
пов’язана з УНІК. 
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НОВЕ БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 

 
Рец. на кн.: Історичне джерелознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /  

Я. С. Калакура та ін. Вид. 2-ге, доп. і перероб. Київ : Либідь, 2017. 512 с. 
 
 
Підручник «Історичне джерелознавство», 

який вийшов у 2017 р. у видавництві «Либідь», 
є доповненим і переробленим виданням підруч-
ника з аналогічною назвою 2002 р. Керівником 
авторського колективу обох видань є заслуже-
ний працівник вищої школи, академік Академії 
наук вищої школи України, заслужений профе-
сор Національного університету імені Тараса 
Шевченка Я.С. Калакура. 

Підготовка нового видання підручника було 
продиктоване як великою популярністю попе-
реднього, яке виявилось настільки затребуваним, 
що наклад швидко розійшовся і невдовзі стало 
бібліографічною рідкістю, так і помітними сус-
пільними, які відбулися за минулі 15 років, но-
вими здобутками української і зарубіжної істо-
ричної науки, її спеціальних галузей, насампе-
ред джерелознавства. змінами. Слід відзначити, 
що нове вдосконалене і доповнене видання під-
ручника «Історичне джерелознавство», зазнало 
суттєвих змін. Як зазначив у передмові 
Я. С. Калакура, друге видання «…оновлено як 
структурно, так і змістовно… Значно більше 
уваги приділено питанням теорії, методики і те-
хніки джерелознавчих досліджень». Серед но-
вацій слід відзначити аналіз інформаційних ре-
сурсів Національного архівного фонду України, 
зарубіжної україніки, характеристику джерель-
ного потенціалу музейних і бібліотечних колек-
цій, джерел на електронних носіях, використан-
ня комп’ютерних технологій, а також новітні 
напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Викладений матеріал помітно осучаснено, 
розширено і доповнено порівняно з попереднім 
виданням насамперед з урахуванням сучасних 
досягнень джерелознавства. Джерелознавчі 
проблеми подаються в загальноєвропейському 
контексті. 

Зазнала певних змін і архітектоніка підручни-
ка. З метою оптимізації викладу і сприйняття ма-
теріалу введено нові частини і розділи, назви де-
яких з них дещо змінено, уточнено і доповнено. 
Так, назва частини ІІ «Основні групи джерел з 
історії України» в першому виданні, в новому 
подається як «Джерельні комплекси з історії Ук-

раїни». В новій редакції частини ІІ введено роз-
діл ІІ-1 «Традиційна та електронна джерельна 
україніка». Доповнений розділ ІІ першого видан-
ня: «Зображальні джерела». В новому підручни-
ку він виглядає як «Зображальні та звукові дже-
рела», що супроводжується появою нового пунк-
ту. Розділ «Усні джерела» попереднього видання 
в другому подається як «Усні та поведінкові 
джерела» і теж доповнено відповідним пунктом. 

Заслуговує на увагу модернізована класифі-
кація писемних джерел. В межах поняття «пи-
семні джерела» виділено дві великі групи: до-
кументальні й оповідні, що сприяє систематиза-
ції знань з даної проблеми. Вдосконалена струк-
туризація матеріалу окремих тем, безперечно, 
сприятиме ефективнішому його висвітленню та 
глибшому розумінню. 

В підручнику приділяється більше уваги тео-
ретико-методологічним питанням джерелознав-
ства. Помітно оновлено підрозділ «Джерелозна-
вчі проблеми української та зарубіжної історії», 
цілком виправданим є виокремлення теми «Ме-
тодика і техніка пошуку, опрацювання та вико-
ристання історичних джерел» в окрему завер-
шальну частину підручника. Замість розділу 5 
«Методика пошуку, опрацювання і використан-
ня історичних джерел» частини 1 «Теоретико-
методологічні засади історичного джерелознав-
ства» попереднього видання, в новому виданні 
виділена окрема третя частина матеріалу підру-
чника. Вона складається із трьох розділів, в 
яких значна увага приділяється як теоретичним 
питанням теми, так і практичному вирішенню 
завдань дослідження історичних джерел. Рецен-
зований підручник дає досить повну характери-
стику методології і методики історичного дос-
лідження. Розкривається взаємозв’язок методи-
ки і методології в джерелознавстві. Доповнено 
методи опрацювання джерел та здобуття джере-
льної інформації. Серед них в новому виданні 
вводиться актуальна проблема – техніка роботи 
з електронними джерелами. Історичні джерела 
розглядаються в контексті історичного розвитку 
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людського суспільства. Складний теоретичний 
матеріал поданий цілком доступно і цікаво. 

Слід відзначити, що наведення посилань у 
новому підручнику в підрядкових зносках на 
відповідній сторінці забезпечує більшу зруч-
ність їх використання. 

В другому виданні підручника внесено поп-
равки і доповнення з врахуванням сучасних ре-
алій, а також результатів історичних та соціоло-
гічних досліджень. Автори запроваджують низ-
ку маловідомих джерел із зарубіжної україніки, 
повніше розкривають міждисциплінарний хара-
ктер джерелознавства, ширше опираються на 
нові засоби і методи кількісного аналізу статис-
тичних відомостей. 

Творчі завдання та запитання для самоконт-
ролю, що сприяють оптимізації навчального 
процесу, наявні в обох підручниках при їх вдос-
коналенні у другому виданні.  

Порівняно з попереднім виданням, у новому 
розширено термінологічний словник. Доповнено 
та помітно оновлено також список використаних 
джерел і літератури, зокрема новітніми дослі-
дженнями вітчизняних і зарубіжних науковців з 
джерелознавства. Як позитив, слід відзначити 
розмежування вказаних джерел і літератури. Ак-
туальним є наведення у другому виданні підруч-
ника переліку залучених електронних ресурсів.  

Розширення авторського колективу дозволило 
повніше розкрити проблеми і завдання навчаль-
ної дисципліни. Колективна робота є узагальнен-
ням багаторічного досвіду вітчизняних і зарубі-
жних джерелознавців, зокрема наукової джере-
лознавчої школи Київського університету, засно-
ваної В. Антоновичем. Авторам вдалось систе-
матизувати наявні здобутки у вивченні наукових 
проблем, в тому числі і малодосліджених.  

У підручнику по-новому розглядається ряд 
проблем, зокрема розширюються знання з тео-
ретичного джерелознавства, що свідчить про 
його вагомий внесок у вітчизняну і світову істо-

ричну науку. Авторський колектив намагався 
показати досягнення джерелознавства України 
як держави, яка орієнтується на європейські 
стандарти і цінності. 

Нове видання підручника вирізняється більш 
ґрунтовними і змістовними висновками, в яких 
не лише узагальнюється навчальний матеріал, 
але й окреслюються тенденції і перспективи ро-
звитку джерелознавства та історичної науки за-
галом, як важливого чинника у вихованні патрі-
отизму і національної самосвідомості. Розшире-
но термінологічний словник підручника, введе-
но такі концепти як «електронне джерело», 
«електронний документ», «комп’ютерне джере-
лознавство» та ін. 

Проте, кидається у вічі дещо скромніший 
ілюстративний матеріал нового підручника. 
Можливо, це компенсується вищою якістю 
вміщених ілюстрацій, більшість яких складають 
копії світлин. На нашу думку, ілюстративність 
матеріалу, порівняно з попереднім виданням, 
збідніла внаслідок зменшення числа рисунків, 
графіків, схем і реконструкцій. Особливо «по-
страждав» розділ «Речові джерела» (знаряддя 
праці, нумізматичні та архітектурні пам’ятки, 
археологічні знахідки тощо). Зменшення кілько-
сті ілюстрацій, вважаємо, обмежує уявлення про 
відповідні речові джерела і дещо звужує дидак-
тичні можливості навчального видання. 

Виникають і запитання щодо внесення змін до 
формулювань окремих понять в новому підруч-
нику. Так, наприклад «Джерела створені техніч-
ними засобами» (кіно-фото-відеодокументи (ау-
діовізуальні) в попередньому підручнику), мож-
ливо, точніше було б визначити як «джерела, 
створені з допомогою технічних засобів». Наре-
шті ще одне побажання. Варто було збільшити 
наклад видання, адже на сьогодні це базовий під-
ручник для студентів історичних факультетів 
усіх університетів з грифом МОН України. 
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ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  
«АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ СТОРІЧЧЯ  

ТА ПЕРСПЕКТИВА МАЙБУТНЬОГО», ПРИСВЯЧЕНИЙ 100-РІЧЧЮ  
ВІД ДНЯ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ  

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ,  
21 вересня 2017 р. 

 
 

Організатори: 
Український науково-дослідний інститут ар-

хівної справи та документознавства; 
Білоруський науково-дослідний інститут до-

кументознавства та архівної справи; 
Кафедра джерелознавства Білоруського дер-

жавного університету; 
Кафедра архівознавства та спеціальних галу-

зей історичної науки Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 

Спілка архівістів України. 
Cпіворганізатори: 
Центральний державний електронний архів 

України; 
Центральний державний кінофотофоноархів 

України ім. Г. С. Пшеничного. 
Модератор – Гаранін О. Я., старший науко-

вий співробітник, кандидат історичних наук, 
директор Українського науково-дослідного ін-
ституту архівної справи та документознавства 
(далі – УНДІАСД). 

Секретар: Набережня В. А., провідний архі-
віст відділу формування Національного архів-
ного фонду Центрального державного елект-
ронного архіву України (далі – ЦДЕА України). 

Учасники: Баранова Т. І., Голова Державної 
архівної служби України; Бажан О. В., директор 
Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України (далі – ЦДАГО); Білоусо-
ва Л. Г., в. о. директора Державного архіву Оде-
ської області; Безгинська К. М., директор Дер-
жавного архіву Луганської області; Ємельяно-
ва Т. О., кандидат історичних наук, заступник 
директора Центрального державного кінофото-
фоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного; Ка-
лакура Я. С., професор, доктор історичних наук, 
професор кафедри архівознавства та спеціаль-
них галузей історичної науки історичного факу-
льтету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; Клименко Т. А., канди-
дат історичних наук, директор Державного ар-
хіву Черкаської області, доцент кафедри архео-
логії та спеціальних галузей історичної науки 
Навчально-наукового інституту історії і філосо-

фії Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького; Ковтанюк Ю. С., 
кандидат історичних наук, директор ЦДЕА Ук-
раїни; Кохановський О. Г., професор, доктор іс-
торичних наук, декан історичного факультету 
Білоруського державного університету; Латуш-
кін А. М., кандидат історичних наук, доцент ка-
федри джерелознавства історичного факультету 
Білоруського державного університету; Палієн-
ко М. Г., професор, доктор історичних наук, за-
відувач кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки історичного факульте-
ту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; Поздняков В. С., кандидат іс-
торичних наук, завідувач відділу археографії Бі-
лоруського науково-дослідного інституту доку-
ментознавства та архівної справи; Приходь-
ко Л. Ф., старший науковий співробітник, кан-
дидат історичних наук, завідувач відділу архіво-
знавства УНДІАСД; Ходін С. М., кандидат істо-
ричних наук, проректор Білоруського держав-
ного університету, завідувач кафедри джерелоз-
навства історичного факультету Білоруського 
державного університету; Чижова О. В., дирек-
тор Центрального державного архіву-музею лі-
тератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ 
України); Щербак М. Г., професор, доктор істо-
ричних наук, Голова Спілки архівістів України, 
професор кафедри архівознавства та спеціаль-
них галузей історичної науки історичного факу-
льтету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 

Запрошені: працівники Укрдержархіву, 
Українського інституту національної пам’яті, 
інших центральних органів виконавчої влади, 
керівники архівних установ, архівісти, історики, 
науковці, викладачі та студенти вищих навчаль-
них закладів, представники громадськості. 

Порядок денний: 
1. Про місце та статус архіву в державі. 
2. Про сучасні технології в архівах (НR, PR, 

Hi-tech, Science). 
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3. Про архівіста майбутнього: стандарти 
професійної освіти, використання спеціалізова-
ної літератури. 

 
СЛУХАЛИ: 
Гараніна О. Я.: Розпочав захід та запросив 

до вітального слова Т. І. Баранову. 
Баранова Т. І.: Зазначила, що сьогодні сус-

пільство стоїть на порозі важливої події, яка по-
клала початок розвитку архівної справи в Укра-
їні. Саме у 1917 році було створено перший 
державний орган управління архівною спра-
вою – Бібліотечно-архівний відділ Департамен-
ту мистецтв Генерального секретарства справ 
освітніх. 

Заявила, що, на жаль, не всі усвідомлюють 
важливість цієї історичної події. Наголосила, 
що архівна справа є важливою ланкою культур-
ного будівництва, а документи, які зберігаються 
в державних архівах є документальною скарб-
ницею нашої нації. Перед працівниками архів-
них установ України стоять непрості завдання: 
вони не тільки примножують та зберігають ве-
личезний масив документів, які відображають 
історію України, культурну спадщину нашого 
народу, але і забезпечують доступ до докумен-
тів Національного архівного фонду. Впрова-
дження та застосування сучасних новітніх тех-
нології у діяльності архівів є необхідною умо-
вою сучасного інформаційного суспільства, які 
полегшують роботу самих архівістів та дозво-
ляють наблизити її до потреб громадян. Сьогод-
ні спостерігається зростання кількості звернень 
громадян до архівів, постійно зростає кількість 
дослідників, які працюють у читальних залах 
архівів, докорінно змінюється і розширюється 
проблематика використання документів. Все це 
вимагає від архівістів більшої уваги до ініціати-
вних форм використання документів, наполег-
ливості та відданості в роботі.  

Зауважила, що умови, в яких доводиться 
працювати архівістам, не завжди є оптимальни-
ми, інколи вони є надзвичайно складними. Рі-
вень заробітної плати є низьким, у порівнянні з 
іншими професіями, потребує вирішення. Нага-
льною є проблема зміцнення матеріально-
технічної оснащеності державних архівних ус-
танов, які не відповідають сучасним вимогам, 
також актуальним питанням є розширення площ 
архівосховищ державних архівів.  

Особливу увагу звернула на проблему роз-
міщення та збереження цілісності архівно-
музейних фондів ЦДАМЛМ України. 

Зазначила, що незважаючи на вищезазначене, 
архівні працівники є ентузіастами своєї справи 
та виконують поставлені перед ними завдання у 
повному обсязі. 

Сказала, що круглий стіл є досить ефектив-
ним комунікативним способом спілкування ар-
хівів з громадськістю, який дозволяє обговорю-
вати актуальні питання та реалізовувати в життя 
прийняті рішення.  

Привітала учасників та гостей з урочистим 
відкриттям круглого столу та побажала учасни-
кам плідної роботи, висловила сподівання, що 
на заході буде панувати атмосфера доброзичли-
вості та порозуміння.  

Гаранін О. Я.: Акцентував увагу присутніх, 
що організаторами круглого столу, крім УНДІ-
АСД, є також Кафедра архівознавства та спеціа-
льних галузей історичної науки Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевчен-
ка, Спілка архівістів України, а також іноземні 
установи: Білоруський науково-дослідний ін-
ститут документознавства та архівної справи, 
Кафедра джерелознавства Білоруського держа-
вного університету. Представив учасникам кру-
глого столу С. М. Ходіна. 

Ходін С. М. разом із Кохановським О. Г., 
Латушкіним А. М. та Поздняковим В. С.: 
Звернулися до учасників та запрошених кругло-
го столу за допомогою скайп-зв’язку, привітали 
Державну архівну службу України з річницею, 
та побажали успіхів і процвітання. 

Гаранін О. Я.: Звернувся до одеських архі-
вістів за допомогою скайп-конференції та при-
вітав колег із сторічним ювілеєм. 

Білоусова Л. Г.:Висловила вдячність за за-
прошення взяти участь у роботі круглого столу. 
Також відзначила, що Державний архів Одесь-
кої області готується до відзначення 100-річчя 
від дня створення першого державного органу 
управління системою архівних установ України. 
Історія архівної справи знайшла відображення в 
багатьох публікаціях, які підготував архів, зок-
рема у збірці «Архіви Одещини», яка присвяче-
на ювілею архіву. Також проводяться дослі-
дження по документах Української Народної 
республіки. На Одещині в цей період були при-
сутні кілька політичних сил, зокрема Біла армія, 
Дієва армія УНР, Директорія, і більшовики. На-
голосила, що вивчаючи цей матеріал дослідники 
стикаються з такою проблемою, як недостат-
ність джерел з історії регіону та з проблемою 
переміщених документів. 

Гаранін О. Я.: Оголосив регламент круглого 
столу, який запропоновано провести по трьох 
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робочих секціях: перша секція – місце та статус 
архіву в державі, друга секція це сучасні техно-
логії в архівах (НR, PR, Hi-tech, Science), третя 
секція – архівіст майбутнього.  

Сказав, що програма заходу також передба-
чає перегляд світлин та кінохроніки із архівного 
життя століття, що минуло.  

Запропонував послухати віршовані рядки ко-
лишнього керівника українських архівістів 
Б. В. Іваненка, зокрема – «Архівний хорал», та 
авторські віршовані строки В.С. Ковтун, голов-
ного спеціаліста відділу формування НАФ Цен-
трального державного архіву вищих органів 
влади та управління України. 

Також анонсував урочисте підписання угоди 
між УНДІАСД та Гуманітарним інститутом На-
ціонального авіаційного університету, що здійс-
нює підготовку спеціалістів-документознавців. 

Вручив подяки архівістам, науковцям, які 
тісно співпрацюють з УНДІАСД. 

Запропонував послухати історичний екскурс 
в розвиток архівної справи та архівознавства в 
Україні у 1917 – на початку 1930-х рр., підгото-
влений завідувачем відділу архівознавства При-
ходько Людмилою Федорівною. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Приходько Л. Ф.: Відзначила, що доба Ук-

раїнської революції, період 1920 – початок 
1930-х рр. – це надзвичайно важливий період в 
історії української архівістики, який є етапом 
перебудови архівної справи, становлення укра-
їнського архівознавства як наукової дисципліни. 
Новації в архівній галузі здійснювались у відпо-
відальний період політичної та інтелектуальної 
історії України, позначенням процесу приско-
рення українського національного відродження, 
глибинними змінами у суспільно-політичному 
та культурно-науковому житті України. Визна-
чальний вплив на ці процеси здійснила україн-
ська історична наука, яка стала витвором націо-
нальної свідомості, чинником національного 
самоствердження, надаючи йому наукової легі-
тимності. 

Підкреслила, що науково-дослідна діяльність 
кількох поколінь українських вчених у галузі 
історичної науки, які не тільки сформували міц-
ний фундамент дослідження історії країни, а й 
збагатили знання про архіви, суттєво вплинули 
на становлення українського архівознавства, йо-
го наукові пріоритети, розроблення теоретичних, 
практичних засад розвитку архівної справи в 
Україні. Українські провідники національного 
руху, українські інтелектуали усвідомлювали 

унікальну значущість архівних документів для 
розвитку науки, для формування національної 
свідомості та культурно-духовного відродження. 

Гаранін О. Я.: Поставив на обговорення пе-
рше питання про місце та статус архіву в дер-
жаві. Надав слово Я.С. Калакурі. 

Калакура Я. С.: Висловив подяку О. Я. Га-
раніну за запрошення до участі в круглому столі. 

Доповів про історію розвитку архівної спра-
ви в Україні, про створення Бібліотечно-
архівного відділу як ініціативи найширшої гро-
мадськості, насамперед наукової громадськості. 
Зазначив, що свого часу І. П. Крип’якевич, ви-
датний історик і архівознавець, переконливо до-
вів, що державне управління архівною справою 
було засноване в часи козацько-гетьманської 
держави. І звідти треба шукати той фундамент, 
на якому виростало це управління в часи Укра-
їнської революції. Бібліотечно-архівний відділ 
мав підготувати основи для формування Голов-
ного архівного управління, яке було не стільки 
адміністративним органом, скільки науково-
методичним. Пропонувалась така структура: 
2 відділи в цьому управлінні, один відділ 
пов’язаний із адміністративним управлінням 
архівною справою, і другий відділ архівно-
науковий.  

Продовжуючи екскурс в історію архівної 
справи в Україні, він згадав про радянський пе-
ріод, коли відбувалась тотальна ідеологізація 
архівів. Також це партійно-класове трактування 
архівних документів, це масові репресії проти 
архівістів і архівознавців, зосередження архівної 
науки тільки в Москві. Українські архівісти 
1930-х рр. особливо постраждали у цьому від-
ношенні. У 1934 р. було припинено видання 
журналу «Архіви Радянської України», з 1939 р. 
архіви опинилися у підпорядкуванні наркомату 
внутрішніх справ, були чистки і погроми. Що-
правда після хрущовської відлиги з’явилася на-
дії на краще майбутнє. Архівісти жили надіями, 
що ситуація буде змінюватись, але, на жаль, не 
все так сталось. Тогочасне гасло про те, що ар-
хіви на службу партії, а архівні документи зброя 
в класовій боротьбі. Це є гаслом, яке відклалося 
у свідомості та діяльності багатьох поколінь ар-
хівістів.  

На завершення Ярослав Степанович згадав 
про проекти «Відкритий архів», «Архів без кор-
донів», які направлені на демократизацію архів-
ної справи. Він також вніс пропозицію про те, 
що потрібно перебудовувати стиль роботи дер-
жавних архівів. Сказав, що архівісти мають ви-
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робити більш демократичний стиль роботи в 
архівних установах.  

Бажан О. В.: Подякувала за надане слово. 
Висловила думку про те, що архівісти це праці-
вники, які не тільки надають архівні послуги, а 
які стали фактично і популяризаторами тих ар-
хівних документів, які вони зберігають. 

Також вона зазначила про проблеми компле-
ктування архіву, оскільки профілем комплекту-
вання ЦДАГО є документи сучасних політич-
них партій, громадських об’єднань різного 
спрямування. На сьогоднішній день процес 
комплектування відбувається не планово, адже, 
з однієї сторони, законодавчих та нормативно-
правових актах, які регулюють діяльність поте-
нційних фондоутворювачів архіву, не зазначено 
про обов’язкове передавання документів, до 
ЦДАГО. Навіть при їх ліквідації. З іншої сторо-
ни, Закон України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи» зобов’язує архів такі 
документи приймати на зберігання.  

Розповіла, що для того, щоб зібрати сьогодні 
документи сучасного громадського об’єднання 
цьому передує довгий переговорний процес. 
Якщо досягається домовленість, що організація 
буде передавати на зберігання до архіву доку-
менти, то цей процес розтягується іноді на деся-
тиріччя. Прикладом може бути громадська ор-
ганізація «Нова Україна», яка сьогодні не лікві-
дована, але не дуже активно веде свою діяль-
ність. Декілька років керівництво установи про-
понували передати свої документи на зберіган-
ня, тому архів планував цю роботу щорічно. 
Однак упродовж року відбувались зміни в кері-
вництві або, можливо, змінилися погляди керів-
ництва, тому документи так і не були передані. 
Після того як керівник цієї організації помер, 
тоді вже було прийнято рішення заступником 
передати на зберігання документи. Так трапля-
ється дуже часто, як тільки зміна керівництва 
відбувається, то тоді можна розраховувати на те, 
що документи потраплять до державного архіву. 
Для залучення якомога більшої кількості фон-
доутворювачів архів щорічно проводить семіна-
ри, веде роз’яснювальну роботу, пропагує пере-
ваги державного зберігання документів, всіляко 
залучає їх до співпраці. 

Відзначила, що сьогодні завдяки такій праці 
в архіві є на зберіганні 29 фондів сучасних полі-
тичних партій і громадських об’єднань. Серед 
них це Українська Республіканська партія, Ук-
раїнська Республіканська партія Свобода, Де-
мократична партія, Соціалістична партія.  

Також нагадала про події Революції Гідності, 
про те як на Майдані Незалежності згорів буди-
нок профспілок, в якому зберігався архів Феде-
рації профспілок України. Вона зазначила про 
велику втрату архівних документів, багато з яких 
сьогодні неможливо відтворити. Цей факт нега-
тивно позначиться на дослідженнях джерел з іс-
торії профспілкового руху в незалежній Україні.  

Підводячи підсумки підкреслила, що архівіс-
ти це не тільки зберігачі архівних документів, а 
хранителі національної пам’яті. 

Гаранін О. Я.: Подякував О. В. Бажан за її 
виступ. Зауважив, що архіви часто опинялись у 
вирі військових дій. Надав слово для обгово-
рення К. М. Безгинській, яка доповіла про про-
блеми архівів на сході України. 

Безгинська К. М.: Подякувала О. Я. Гарані-
ну за запрошення в роботі круглого столу. Звер-
нулася до колег, присутніх, наукової спільноти 
та сказала, що вперше за останні 70 років перед 
архівом Луганської області виникла загроза 
знищення документів Національного архівного 
фонду України. З квітня 2014 р. м. Луганськ, 
11 міст районного підпорядкування та 3 райони 
опинилися під контролем незаконних збройних 
формувань. Державний архів Луганської області 
знаходився в епіцентрі подій, оскільки одна із 
будівель державного архіву розташована поряд 
із будівлею Служби Безпеки України, яка була 
захоплена штурмом мітингувальників 6 квітня 
2014 р. Місце поблизу архіву було забарикадо-
ване, встановлено паркан, що унеможливлювало 
вільний прохід як громадян, так і працівників 
державного архіву до будівлі. Озброєні люди в 
камуфляжній формі блокували рух транспорту і 
обшукували людей, працівників архіву, які про-
довжували працювати в цій будівлі. Не зважаю-
чи на складну ситуацію працівники продовжу-
вали свою роботу до початку серпня, а з 
5 серпня, коли почалися активні бойові дії, вже 
неможливо було працювати в цій будівлі. В ре-
зультаті проведення активних бойових дій в 
серпні обидві будівлі державного архіву були 
значно пошкоджені, сума збитків на той період 
складала понад 2 млн. грн. На сьогоднішній 
день, по наших підрахунках, це більше 5 млн. 
грн. В середині серпня в одній із будівель, яка 
знаходилась біля будівлі Служби Безпеки Укра-
їни, були пошкоджені майно, робочі кабінети, 
архівосховища, зламані всі двері.  

Наголосила на тому, що були викрадені до-
кументи Національного архівного фонду. Відра-
зу були подані запити до правоохоронних орга-
нів та відкрите кримінальне провадження. Нара-
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зі слідство триває, але його неможливо провести, 
оскільки територія знаходить під владою бойо-
виків. 

Зазначила, що апаратом облдержадміністра-
ції було прийнято рішення з серпня 2014 р. пе-
ребазуватися в м. Сватово, а у вересні архів пе-
ремістився у м. Сєвєродонецьк. За цей період, 
тобто за 3 роки змінилося 3 губернатори. Пер-
ший губернатор Г. Москаль надав архіву в при-
міщенні облдержадміністрації 10 робочих кабі-
нетів та 2 кабінети, що використовуються як ар-
хівосховища. Також всі працівники почали 
отримувати заробітну плату і були зареєстрова-
ні як внутрішньо переміщені особи. Сказала, що 
губернатор Г. Тука, на жаль, скоротив 3 штат-
них одиниці в державному архіві. Нинішній гу-
бернатор Ю. Гарбуз почав активно допомагати 
архіву: виділив приміщення для третього архі-
восховища, обладнав всі робочі кабінети офіс-
ними меблями, комп’ютерною та оргтехнікою, 
започаткував виплату заробітної плати у по-
двійному окладі. Зазначила, що такі заходи, 
вселяють надію в наших працівників.  

Відзначила, що у зв’язку із загрозою втрати 
культурних та наукової надбань Луганщини бу-
ло прийнято рішення щодо першочергового 
прийняття документів від архівних установ міс-
та Щастя, Станично-Луганського та Попаснян-
ського районів, розташованих біля лінії розме-
жування. Зауважила, що працівниками оцифро-
вано всі описи фондів. Пріоритетними завдан-
нями архіву є оцифрування архівних документів, 
які зберігаються в архіві, створення читального 
залу та впровадження електронного документо-
обігу. 

Гаранін О. Я.: Заявив, що всі архівісти захо-
плюються героїзмом колег із Луганської та До-
нецької областей.  

Ініціював урочисте підписання угоди про 
співпрацю УНДІАСД з кафедрою історії та до-
кументознавства Навчально-наукового Гумані-
тарного інституту Національного Авіаційного 
університету про співробітництво та рівноправ-
ну співпрацю за спільними напрямами роботи 
сторін. З боку кафедри угоду підписала її заві-
дувач, доктор історичних наук, професор 
І. І. Тюрменко. 

Далі О.Я. Гаранін запропонував перейти до 
другої секції «Сучасні технології в архівах» і 
надав слово завідувачу кафедри архівознавства 
історичного факультету Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка, доктору 
історичних наук, професору М.Г. Палієнко. 

Палієнко М. Г.: Подякувавши О.Я. Гараніну 
за надане слово заявила, що століття української 
архівної системи – це свято архівів Соборної 
України, яке включає її цілісну історію, почи-
наючи від Української революції 1917 р. Сього-
дні ми маємо вшанувати тих визначних діячів 
архівістів, які розбудовували цю систему в 
1917–1919 рр., за часів діяльності Центральної 
ради, Української Держави Гетьмана П. Скоро-
падського, Директорії УНР. Наголосила на тому, 
що ми не можемо не врахувати величезний вне-
сок у збереження української національної істо-
рико-культурної спадщини, який зробили украї-
нці в складних умовах перебування в політичній 
еміграції упродовж ХХ ст., які зберігали там цю 
спадщину і частково ця спадщина повернулась в 
Україну, значна частина якої зберігається також 
в українських архівах.  

Сказала, що великий період архівної історії, 
співпадає з радянським періодом і безумовно 
архівісти цієї доби зробили величезний внесок в 
розбудову архівної системи, зокрема багато ар-
хівних споруд було введено в експлуатацію. Та-
кож зазначила, що за часів незалежної України 
відбулася архівна реформа, реорганізація архів-
ної системи, вироблення норм нового архівного 
законодавства і цю історію робили передусім 
сучасники архівісти. Звернулася до всіх присут-
ніх, привітала зі святом і сказала, що працівни-
ки архівних установ сьогодні представляють рі-
зні архівні інституції України, архівні установи, 
науково-дослідні установи, гідно продовжують 
архівну справи. 

Зауважила, що перед нами стоїть величезний 
виклик сьогодення: це і військова агресія, яка ка-
тастрофічно впливає на документи, що знахо-
дяться на окупованій території, це і складна фі-
нансова ситуація, яка впливає на кадрову ситуа-
цію. 

Наголосила на тому, що сучасні архівісти 
здійснюють величезну роботу для надання дос-
тупу до історико-культурного багатства, щоб 
кожен представник нашого суспільства мав дос-
туп до цінної інформації. Також сказала, що ар-
хівісти є співтворцями української історичної 
пам’яті і сьогодення української державності.  

Висловила вдячність від академічної спіль-
ноти архівістам та привітала всіх зі святом!  

Гаранін О. Я.: Зауважив, що архівна наука 
рухається в майбутнє, яке пов’язано із елект-
ронним документом і запропонував вислухати 
директора ЦДЕА України, кандидата історич-
них наук Ю.С. Ковтанюка. 
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Ковтанюк Ю. С.: повідомив, що діяльність 
ЦДЕА України щодо забезпечення зберігання 
електронних документів наразі передбачає ак-
тивну участь у підготовці проектів законодав-
чих та нормативно-правових актів, які стосу-
ються електронного документообігу, електрон-
них довірчих послуг, унормування підготовки 
електронних документів до передавання на ар-
хівне зберігання та їх приймання-передавання 
до державних архівів. Електронним архівом ра-
зом з Укрдержархівом підготовлено проекти де-
сяти нормативно-правових актів у сфері техніч-
ного регулювання роботи з електронними доку-
ментами у діловодстві та їх підготовки до пере-
давання на архівне зберігання, що були затвер-
джені наказом Міністерства юстиції України від 
11.11.2014 р. № 1886/5 «Про затвердження По-
рядку роботи з електронними документами у ді-
ловодстві та їх підготовки до передавання на 
архівне зберігання», та зареєстровані у Мініс-
терстві юстиції України. Також підготовлено 
проект Порядку приймання-передавання елект-
ронних документів до державних архівів, архів-
них відділів районних державних адміністрацій 
та міських рад, що передано на розгляд в Мініс-
терство юстиції України для його затвердження 
та реєстрації. 

Сказав, що за роки діяльності ЦДЕА України 
вдалося окреслити шлях подальшого розвитку 
щодо створення єдиного потужного електронно-
го сховища в Україні. З точки зору нормативно-
правового забезпечення, методичного, організа-
ційного ми вже визначилися щодо зберігання 
електронних документів. Залишається практично 
відпрацювати процеси приймання-передавання, 
технічної перевірки, конвертування. Для цього 
необхідно потужне фінансування для створення 
матеріально-технічної бази ЦДЕА України. 

Зазначив, що наразі ЦДЕА України також 
проводиться планова робота щодо розробки ба-
зи даних до відомчої електронної системи «Ар-
хівні фонди України», яка міститиме відомості 
про фонди, описи, справи, документи Націона-
льного архівного фонду (далі – НАФ) та оциф-
ровані сторінки документів. Підґрунтям для 
створення бази даних є створений за останні 
16 років у діяльності державних архівів елект-
ронний Центральний фондовий каталог, який 
містить інформацію про склад та зміст фондів, 
що зберігаються в цих архівах.  

Висловив сподівання, що наприкінці 2017 р., 
за рішенням Укрдержархіву, в мережі Інтернет 
з’явиться доступ до електронного фондового 
каталогу України. Перед розміщенням в мережі 

фахівцям Укрдержархіву і державних архівів 
України буде надано доступ до бази даних в те-
стовому режимі для перевірки повноти достові-
рність перенесених про фонди інформації. На 
його думку наступним кроком має стати ство-
рення потужної бази даних. Для цього необхід-
но визначитися із структурою та змістом бази 
даних, яка наразі узгоджується із державними 
архівами і має бути винесена на розгляд НМК 
Укрдержархіву наприкінці 2017 р. Після схва-
лення структури, ЦДЕА України перейде до її 
реалізації, а в подальшому державні архіви здій-
снюватимуть її наповнення. 

Зважаючи на інноваційний характер діяльно-
сті ЦДЕА України, архів веде широку науково-
методичну роботу та надає методичну допомогу 
державним архівним установам, архівним відді-
лам міських рад, підприємствам, установам, ор-
ганізаціям різних форм власності щодо роботи з 
електронними документами та їх архівного збе-
рігання. Упродовж десяти років працівниками 
архіву розроблено, схвалено та впроваджено 
57 науково-методичних розробок, з яких 
20 мають галузевий характер, та більше 
50 публікацій. Зазначив, що в перші роки роз-
роблялося до 10 методичних тем. В останні ро-
ки спостерігається тенденція до зменшення їх 
кількості, оскільки з кожним роком тематика та 
рівень розробленості методичних тем підвищу-
ється, обсяг збільшується відповідно архів зму-
шений зменшувати загальну кількість розробок. 

Сказав, що до питання автоматизації архівної 
справи слід підходити зважено, оскільки деякі 
процеси, зокрема, проведення експертизи цін-
ності, не слід піддавати повній автоматизації, а 
залучати до цього процесу архівістів. Навів 
приклад, що в Естонії, яка є передовою країною 
в Європі у впровадженні інформаційних техно-
логій, життєвий цикл електронних документів 
від створення до зберігання в архіві проходив 
без втручання людини. І через деякий час самі 
ідеологи автоматизації прийшли до висновку, 
що все таки працівник архів повинен бути залу-
чений до проведення експерти цінності цих до-
кументів і приймати рішення щодо відбору до-
кументів та визначення їх історичної та культу-
рної цінності.  

Озвучив думку, що архівіст майбутнього має 
опановувати сучасні новітні технології та пос-
тійно підвищувати свій професійний рівень 
знань в області управління документаційними 
процесами, зокрема, електронного документоз-
навства. Також не менш значущим напрямом 
підвищення кваліфікації архівістів є встанов-



 

VII. Рецензії, інформації 

323 

лення тісної співпраці із діловодами, спеціаліс-
тами з інформаційних технологій, фахівцями у 
різних галузях знань з метою використання їх-
нього досвіду у питаннях забезпечення збере-
женості електронної документації, апробації су-
часних технологій та інноваційних рішень, за-
лучення їх до участі в підготовці законодавчої, 
нормативно-правової та методичної бази . 

На завершення привітав усіх зі святом та по-
бажав плідної праці. 

Ємельянова Т. О.: Розповіла про комплекту-
вання Центрального державного кінофотофоноа-
рхіву України ім. Г. C. Пшеничного цифровими 
аудіовізуальними документами. Наголосила, що 
з розвитком та розповсюдженням цифрових тех-
нологій, відбувся поштовх для урізноманітнення 
джерел комплектування архіву. Однак багато 
представників юридичних або фізичних осіб, 
враховуючи авторське право, відмовляються пе-
редавати документи. Архів пропонує переваги 
державного зберігання документів, і багато хто 
дослухається та передає документи на зберігання. 

Другий аспект, на якому акцентувала увагу 
Т. О. Ємельянова, це те, що на сьогоднішній 
день значно зросла частка в архівних фондах 
цифрових документів. Статистика така, що у 
2016 р. архів прийняв фотодокументів аналого-
вих, а це плівкові, фотографії, альбоми, – 4%, 
цифрових – 96%. За 9 місяців 2017 р. прийнято 
аналогових – 17%, цифрових – 83%. У 2016 р. 
архів прийняв відеодокументів: аналогових – 
67%, цифрових – 33%, а вже в 2017 році анало-
гових відеодокументів було всього 8%, все ін-
ше – цифрові. Тобто на сьогоднішній день це 
фактично ті документи, які формують гібрид-
ний архів через те, що у фондах архіву зібранні 
великі потужні колекції кіно-, фото-, фонодоку-
ментів з плівковими, паперовими, скляними та 
цифровими носіями. 

На цьому етапі, зазначила що, цифрових до-
кументів надзвичайно багато, масив величезний 
і це посилює відповідальність в питанні відбору 
та експертизи цінності цих документів. В цьому 
питанні вона погодилась з Ю.С. Ковтанюком, 
який сказав що обов’язково слід залучати до 
проведення експертизи цінності архівістів. 

Також звернула увагу на те, що новітні тех-
нології дають переваги у процесі відбору, тобто 
попередній відбір можна проводити дистанцій-
но. Але ця технологія на сьогодні ще поки не 
унормована тобто не зафіксовано нормативно-
правових документах. Зважаючи на те, що циф-
рова інформація може бути швидко втрачена, 
відбір має проходити в досить короткі терміни. 

Для цього мають бути людські ресурси та техні-
чні можливості це все швидко опрацьовувати. 

Зазначила. що оскільки архів приймає на 
зберігання цифрові документи, зникла проблема 
зі сховищами, полицями, не потрібно будувати 
нові приміщення. Разом з тим, на порядку ден-
ному стоїть проблема сховищ даних та постійне 
збільшення об’ємів цих сховищ. Для придбання 
додаткових об’ємів пам’яті необхідні величезні 
фінансові ресурси. 

Наголосила, що на сьогодні комплектування 
новими видами документів вимагає нових знань, 
навичок від самих архівістів, які працюють в 
стінах архіву, а також студентів, які опановують 
професію архівознавство, документознавство, 
які в майбутньому прийдуть в архів працювати з 
цими видами документів. 

Клименко Т. А.: Подякувала за запрошення 
до участі в ювілейному заході. Привітала зі свя-
том, сторіччя створення першої в історії Украї-
ни системи архівних установ. Зазначила, що 
Державний архів Черкаської області крокує ве-
ликими кроками до свого 100-річчя, у квітні 
2019 р. архіву теж виповниться сто років. Зга-
дуючи про діяльність Державного архіву Черка-
ської області, відзначила, що це сама наймоло-
дша область в Україні, яка була створена в 
1954 р. В архіві у перші роки було започаткова-
но понад 2 тисячі фондів, які зберігались до 
Другої світової війни. Тепер в Державному ар-
хіві області нараховується понад 8 тисяч фондів, 
близько 1,5 млн. документів, як паперових, так 
кіно-, фото-, відео- та цифрові документи. 

Тетяна Анатоліївна сказала, що вона є і нау-
ковцем, доцентом кафедри археології та спеціа-
льних галузей історичної науки Навчально-
наукового інституту історії і філософії Черкась-
кого національного університету імені Богдана 
Хмельницького, викладає там архівознавчі пре-
дмети. Університет співпрацює з науковими та 
архівними установами, займається підготовкою 
довідників, збірників архівних документів та 
матеріалів, а найголовніше це те, що магістри 
залучаються потім до роботи в архівних устано-
вах, архівних підрозділах в області. 

Привітала всіх зі святом, побажала міцного 
здоров’я, творчих злетів і найкращих напрацю-
вань в галузі архівної справи і документознавства. 

Гаранін О. Я.: Висловив вдячність пані Те-
тяні. Запитав, як здійснюється удосконалення 
навчального процесу чи спеціальної навчальної 
літератури. 

Клименко Т. А.: Відповіла, що акцент в нав-
чанні йде на архівознавство, а також документо-
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знавство. Але є також і спеціальні напрями ар-
хівістики такі як формування Національного ар-
хівного фонду, використання архівного фонду, 
архівні документальні ресурси України. Зазна-
чила, що зараз для студентів-істориків є осно-
воположний підручник «Архівознавство», але 
потрібно його вдосконалювати, змінювати. 
Адже зараз відбулось багато змін в законодав-
стві, в термінології, потрібно включити розділ, 
який стосується електронних архівів та елект-
ронного документознавства. 

Гаранін О. Я.: Подякував Т. А. Клименко. 
Відзначив, що варто підготувати нову редакцію 
підручника «Архівознавство», в якому будуть 
розкриватися питання електронного документо-
знавства, інформаційної історії та інші актуаль-
ні питання. 

Чижова О. В.: Визначила темою свого ви-
ступу «Архівний діалог: чи стало питання пере-
міщення Центрального державного архіву-
музею літератури і мистецтва України архіваж-
ливою справою». Вона наголосила про величез-
ну проблему, яка існує, це необхідність ство-
рення на державному рівні програми збережен-
ня документів Національного архівного фонду з 
впровадженням технологій кондиціонування і 
умов зберігання документів. 

Аналізуючи роботу архіву щодо використан-
ня документів, вона назвала найуспішніші прое-
кти, які започаткував ЦДАМЛМ України. По-
перше, це «Архіважлива справа», який існує 
4 роки, протягом яких підготували майже 
70 повідомлень. Він не втрачає своєї актуально-
сті носить просвітницький характер, його інфо-
рмативність користується популярністю в ме-
режі Інтернет. По-друге, це проект «Мистецькі 
зустрічі в архіві», що об’єднує митця глядача та 
безпосередньо архівні документи, які архів де-
монструє під час заходів. По-третє, щорічне 
свято літературно-мистецькі Плюти, що є май-
данчиком для різних проектів і заходів, місце, 
де об’єднується архівна громада. Відзначила, 
що зараз акцент робиться на співпрацю з турис-
тичними агенціями, які пропонують подорожі 
Україною. У червні провели на цю тему відкри-
те засідання колегії, де запрошували представ-
ників цих компаній. Анонсувала інформацію 
про те, що Плюти працюють і у вихідні дні. На 
жаль, є проблеми із транспортним сполученням, 
що суттєво позначається на кількості відвіду-
вань музею в Плютах. Але наразі в планах 
ЦДАМЛ України є відкриття школи акторської 
майстерності під керівництвом народного арти-
ста України Валерія Степаняна, родинні про-

грами вихідного дня, бузкові вечори класичної 
музики, творчі зустрічі з режисерами та кіноак-
торами в рамках проекту «Дні кіно в Плютах». 

Також О.В. Чижова згадала про новий проект 
«Цифровий архів» та власний YouTube-канал. 
Все це безумовно дає можливості архіву вести 
мову з різними віковими категоріями, з різними 
людьми, які користуються сайтом та Фейсбуком. 

Директор відзначила, що є кадровий склад 
готовий реалізувати всі ці ідеї, але з’явилась 
глобальна проблема, яка виходить за межі ар-
хіву та набрала масштабу загальнодержавної. 
Це питання розміщення ЦДАМЛ України.  

29 вересня 2017 р. останній день дії договору 
оренди приміщення пам’ятки архітектури 
XVIII ст. «Бурси», що перебуває на балансі На-
ціонального заповідника «Софія Київська», яке 
51 рік архів-музей займає на правах оренди. Уп-
родовж багатьох років Національний заповідник 
«Софія Київська» порушує питання щодо виві-
льнення приміщення, які займає архів-музей. 
Основна причина відмови в продовженні орен-
ди є незадовільний стан будівлі. Національний 
заповідник та управління майном Міністерства 
культури України проінформували Державну 
архівну службу, Фонд Державного майна та ар-
хів про недоцільність співпраці в подальшому. 
З метою пошуку рівноцінного приміщення для 
ЦДАМЛМ України Державною архівною служ-
бою регулярно ініціюється пошук будівель, 
придатних для розміщення архівно-музейних 
фондів. Фондом Державного майна протягом 
2016–2017 рр. двічі пропонувались вільні при-
міщення, всі вони оглянуті і встановлено, що 
вони перебувають в занедбаному стані є части-
нами майнових комплексів промислових підп-
риємств непридатні для розміщення архіву-
музею і потребують значних капіталовкладень. 

Вона висловила стурбованість та занепоко-
єння даною ситуацією, адже придатного примі-
щення для розміщення архівної мистецької спа-
дщини нашої держави на сьогоднішній день не 
знайдено. Ще одним з негативних наслідків є те 
що 29 вересня закінчаться всі юридичні підста-
ви сплачувати комунальні послуги, що може 
призвести до непоправних втрат національного 
культурного надбання та створить негативні на-
слідки для роботи працівників. Але найголов-
ніше, що надання архівній установі рівнознач-
ного приміщення забезпечено декількома зако-
нами України: ст. 20 Закону України «Про куль-
туру», профільним законом «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» та Законом 
України «Про музей та музейну справу в Украї-
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ні». Директор навела приклад про переміщення 
фондів Музею історії Києва у непристосовані 
приміщення, що негативно позначилося на за-
безпеченні збереженості та обліку цих фондів. 

Відзначила, що позицію архіву-музею під-
тримала культурна спільнота, були направлені 
листи Президенту України, Кабінету Міністрів 
України, Верховній Раді. Поінформувала, що 
21 червня 2017 р. було проведено відкрите засі-
дання Комітету Верховної Ради України з пи-
тань культури і духовності, на якому розгляда-
лося питання щодо проблеми переміщення 
ЦДАМЛ України у зв’язку з реконструкцією 
будівель. Було вирішено рекомендувати Кабіне-
ту Міністрів України у місячний термін виріши-
ти проблему забезпечити належним приміщен-
ням Центральний державний архів-музей та 
приміщення для його фондів. 5 липня 2017 р. в 
приміщенні українського національного інфор-
маційного агентства «Укрінформ» відбувся кру-
глий стіл, присвячений проблемі розміщення 
Центрального державного архіву-музею літера-
тури і мистецтва учасники круглого столу орга-
нізаторами якого виступили Державна архівна 
служба України та ЦДАМЛ України забезпечу-
ючи необхідність збереження документів НАФ, 
висловили рішуче занепокоєння в зв’язку із за-
грозою штучного знищення цілісності і непо-
дільності архівно-музейних фондів. Було прий-
нято рішення звернутися до Президента Украї-
ни, Ради Національної безпеки і оборони Украї-
ни, Кабінету Міністрів з пропозицією про спри-
яння вирішення завдання щодо проведення рес-
таврації будівлі колишньої Бурси без перемі-
щення архіву-музею із цієї будівлі. 

Зазначила, що найбільш прийнятним рішен-
ням, яке підтримала більшість присутніх та до 
якого дослухалися члени Комітету Верховної 
Ради України з питань культури і духовності 
була пропозиція Укрдержархіву щодо негайної 
добудови однієї із веж незавершеного будівниц-
тва, що розташовується в комплексі споруд 
Центральних державних архівних установ Укра-

їни (м. Київ, вул. Солом’янська, 24). Цю пози-
цію безкомпромісно підтримало керівництво Ін-
ституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН Ук-
раїни: директор, академік НАН України М. Г. Жу-
линський та його заступник С. А. Гальченко. На 
думку архівістів це єдине правильне рішення, 
що свідчить про державницьку позицію, дає 
змогу раціонально розпорядитися державними 
коштами. Крім такий підхід дозволяє вирішити 
питання не тільки остаточного розташування 
ЦДАМЛМ України, а й інших архівів, що на 
сьогодні вимушені орендувати приміщення в 
м. Києві, та суттєво покращити умови зберіган-
ня документів НАФ, а також забезпечити відві-
дувачів більш комфортними для роботи читаль-
ними залами, зокрема ЦДАМЛМ України – при-
міщеннями для розташування більшої кількості 
музейних експозицій та меморіальних кімнат. 

Подякувала всім, хто небайдужий до долі 
ЦДАМЛ України та підтримує їх у такій непрос-
тій справі. Висловила сподівання, що в подаль-
шій боротьбі спільнота продовжуватиме підтри-
мувати колектив архіву, оскільки це є спільною 
справою всіх архівістів і всієї громадськості! 

Гаранін О. Я.: Запросив підвести підсумки 
Голову Спілки архівістів України 
М. Г. Щербака. 

Щербак М. Г.: Звернув увагу на те, що пот-
рібно вирішувати проблему розміщення 
ЦДАМЛ України на загальнодержавному рівні. 
Покращення стану архівної справи в України 
можливо лише за умови надання Державній ар-
хівній службі України, центральному органу 
виконавчої влади, що керує архівною справою в 
державі, спеціального статусу з прямим підпо-
рядкуванням безпосередньо Кабінету Міністрів 
України.  

Зазначив, що незважаючи на всі проблеми, 
на сьогодні відбуваються позитивні зміни в ар-
хівній системі.  

Привітав всіх присутніх зі святом та побажав 
успіхів та натхнення в роботі. 
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С 88 

Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба 
України, УНДІАСД ; [редкол.: С. Г. Кулешов (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – 
Т. 24/25. – 330 с. 

Науковий збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Архіви в сучасному світі: виклики та завдання», що відбулася 07–08 грудня 2017 р. в м. Києві, а 
також статті з актуальних питань теорії і практики архівної справи, документознавства, історії 
України та історіографії. 

Для документознавців, архівістів, істориків, викладачів та студентів вищих навчальних 
закладів, усіх, хто цікавиться питаннями документознавства та архівознавства. 

 
ББК 79.3я 53 

 
 


